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A. Instruktori märkmed 

Õppetunni eesmärk 

Kontrollida laskuri valmisolekut lahinglaskmisteks ja ohutu relvakäsitsemise taset. 

Kestus 

4 x 45 min. 

Õppetunni vorm 

Kontroll. 

Allüksuse varustus 

Automaatrelv 1 igale sõdurile 

Salved 6 igale sõdurile 

Puhastusvahendite komplekt 1 igale sõdurile 

Relvarihm 1 igale sõdurile 

Rakmed 1 igale sõdurile 

Kiiver 1 igale sõdurile 

Killuvest 1 igale sõdurile 

Kaitseprillid 1 igale sõdurile 

Kuulmiskaitsmed 1 igale sõdurile 

Instruktori varustus ja õppevahendid 

Testi protokoll Vastavalt üksuse suurusele 

Testi kirjeldus 2 

Lasulugeja 2 

Stopper 2 

Sihtmärk Vähemalt 8 

Treeningsein aukudega 2  

Treeningsein astmetega 1 

Kilelint  Laskealade tähistamiseks 



Vaiad Kilelindi kinnitamiseks 

Kaitseprillid Kõigile kohal viibijatele 

Kuulmiskaitsmed Kõigile kohal viibijatele 

Lahingpadrunid 48 igale sõdurile 

Automaatrelv 1 

Salved 6 

Puhastusvahendite komplekt 1 

Relvarihm 1 

Rakmed 1 

Killuvest 1 

Kiiver 1 

Ettevalmistused 

1. Koosta laskekäsk; 
2. Valmista ette õppekoht; 
3. Veendu, et kõik kästud varustus on kaasas; 

Soovitused 

1. Võimalusel pane püsti kuivtreeningu rada; 
2. Võimalusel kasuta ühte metallmärki relvade normaaljooksu kontrolliks 100m kauguselt; 
3. Üks kontrollija võtab aega, teine kontrollija (ei pea olema tegevväelane) paneb 

tulemused kirja ning juhendab SM-de teipimist; 
4. Vabast meeskonnast määra 4 laskurit SM-de teipijateks; 
5. Testi rajale tulevad laskurid peavad olema valmis, salved laetud ja varustus seljas. 

 
Pilt 1. Test 3 rada. 



 
Pilt 2. Test 3 rada. Kaks rada kõrvuti. 

 
Pilt 3. Laskealad A – D.



Test 3 hindamiskriteeriumid. 

Test 3 
Lahinguks 
valmisolek  
(hinnatakse 1; 2; 
3 ja 4. õpiväljundi 
saavutamist) 

Reguleerib sihikuid saavutamaks soovitud 
tabamispunkt; 
Rakendab käsitulirelvade ballistika aluseid. 

Test 3 sooritamise eelduseks on: 
- Laskur on seadnud relva iseseisvalt normaaljooksu 
- Laskur teab, kuhu tema relv laseb 100m ja 25m pealt. 

Rakendab ohutu relvakäsitsemise põhimõtteid 
Tegutseb relvaga ohutult liikumisel ja vahetades 
laskeasendit, -suunda ning –positsiooni; 
Vahetab taktikaliselt salve ja kõrvaldab 
lihtsamaid relva või laskemoona poolt 
põhjustatud tõrkeid iseseisvalt, kiirelt ning varjes 
olles (selle olemasolul); 
Vahetab salve enne ära kui vana salv tühjaks 
saab; 
Kasutab oskuslikult oma lahingvarustust, 
paigutab salved ja varustuse taskutesse 
vastavalt paigutamise põhimõtetele; 
Kannab relva taktikaliselt õigesti koos rihmaga ja 
ilma; 
Hindab läbi avause lastes relva sihtimisjoone ja 
vintraua vahelist kaugus; 
Hindab ja otsustab sihtmärkide ilmumisel 
sihtmärkide laskmise järjekorra; 
Valib laskeasendid vastavalt laskekoha 
pakutavatele varjetele ja tugedele; 
Rakendab õigesti põhilaskeasendeid (püsti, 
põlvelt, lamades) ja saavutab kiiresti õige 
sihikupildi, olles valmis selgitama iga laskeasendi 
põhipunkte; 
Rakendab õigesti mittestandardseid 
laskeasendeid ja saavutab kiiresti sihikupildi; 
Tabab kiirelt sihtmärki lühidistantsilt; 
Tabab sihtmärki ajalise piiranguga ja piiranguta; 
 

Test 3 hindamiskriteeriumid: 
- Rakendab ohutu relvakäsitsemise põhimõtteid; 
- Vahetab taktikaliselt salve (põhimõttel „üks aste 

madalamaks“); 
- Vahetab salve enne „tühilasu“ toimumist; 
- Kõrvaldab lihtsamaid relva ning laskemoona poolt põhjustatud 

tõrkeid iseseisvalt ja kiirelt käsitsedes relva „tööalas“ ning 
varjes olles (selle olemasolul); 

- Laskeasendites tagab kiivri korrektset asendit (kiiver ei vaju 
silmade ette); 

- Kasutab relva koos relvarihmaga; 
- Laskur laseb läbi avause, tabamata takistust; 
- Laseb „ohtlikumaid“ sihtmärke enne (vastavalt sihtmärkide 

ilmumise järjekorrale ja kaugusele); 
- Kastutab õigesti tugesid; 
- Rakendab õigesti põhilaskeasendeid; 
- Rakendab õigesti mittestandardseid laskeasendeid; 
- Tabab kiirelt sihtmärki lühidistantsilt (50-25m); 
- Tabab sihtmärki ajalise piiranguga; 
- Reflekteerib (kirjeldab ja vajadusel põhjendab) enda 

laskesooritust, tuues välja millega oli rahul, mis vajaks 
arendamist ja kuidas arendada. 

 
Test 3 sooritamine loetakse mittearvestatuks, kui esineb vähemalt 
üks järgnevast: 

- Suunab relva tahtlikult või tahtmatult enda kehaosale või 
teisele viibivale isikule. Vehib asjatult relvaga ja ei kontrolli 
relva suunda; 

- Asetab sõrme päästikule muul ajal kui sihtimiseks või 
töökorrasoleku kontrolliks; 

- Pärast käskluse „lae tühjaks“ või „tee ohutuks“ täitmist jääb 
padrun padrunipessa; 



- Pärast käskluse „lae tühjaks“ täitmist jääb salv relva külge; 
- Ei veendu relva ohutuses tühjaks laadimisel, relva kontrolli alla 

võtmisel (padrunipesa kontroll koos tühilasuga) või enne lahti 
võtmist (minimaalselt padrunipesa) 

- Väljaspool laskeasendit pole relv kaitseriivis (liikumisel, relva 
rihmale rippu laskmisel, relva käest ära panekul), va arvatud 
relva erisusest tulenevad tõrkedrillid); 

- Toimub juhulask; 
- Pärast tõrgete kõrvaldamist, sihtmärgi hävitamist, enne 

positsiooni vahetamist ja liikuma hakkamist ei ole teostatud 
lahinguvälja kontroll, et veenduda oma, vaenlaste jms 
asukohas; 

- Tõrgete eemaldamisel ei varjuta või ei võeta lamades asendit; 
- Salvesid ei asetata varustusse tagasi enne varjest liikuma 

hakkamist; 
- Vahetab laskepositsiooni kõndides. 



B.  Tunni läbiviimine 

Kordamine 

Puudub. 

Automaadi test nr 3 juhis. 

Automaadi test nr 3 

Lahinglaskmisteks valmisoleku test 

Keskkond: Laskepaik on ette valmistatud vastavalt 
joonisele nr 1. Laskepaiga iseärasuste tõttu võib tekkida 
vajadus laskealasid nihutada. Instruktoril on stopper või 
lasulugeja. 
Testitav isik: Testitav saabub kohale: neli 12 padruniga 
laetud salve salvetaskutes, relv ripub rihmaga küljes, kiiver 
peas, kaitseprillid ees ja taktikalised kindad käes. 
Õppepadruneid ei kasuta (juhul kui tekkib tõrge, siis laskur 
eemaldab selle, tuginedes oma väljaõppele).  
Ohutus ja reeglid: Testitav peab ise otsustama, kus on 
ohutu suund, toetudes oma eelnevale väljaõppele ja 
kogemustele. Vajadusel peab ta suutma oma otsust 
põhjendada. Kuulmis ja nägemiskaitsmete kasutamine on 
kohustuslik. 
 
Test on mittesooritatud, kui testitav teeb ühe 
järgnevatest OT vigadest: 
1. Suunab relva tahtlikult või tahtmatult enda kehaosale 

või teisele alal viibivale isikule. Vehib asjatult relvaga ja 
ei kontrolli relva suunda; 

2. Asetab sõrme päästikule sihtimisest muul ajal; 
3. Pärast käskluse „lae tühjaks, näita ette“ täitmist jääb 

padrun padrunipessa; 
4. Pärast käskluse „lae tühjaks, näita ette“ täitmist jääb 

salv relva külge; 
5. Ei veendu relva ohutuses tühjaks laadimisel; 
6. Väljaspool laskeasendit pole relv kaitseriivis (va arvatud 

relva erisusest tulenevad tõrkedrillid); 
7. Toimub juhulask; 
Test on mittesooritatud, kui testitav teeb ühe 
järgnevatest taktikalistest vigadest: 
1. Pärast tõrgete kõrvaldamist, sihtmärgi hävitamist, enne 

positsiooni vahetust ja liikuma hakkamist ei ole 
teostatud lahinguvälja kontroll, et veenduda omade, 
vaenlaste jms asukohas; 

2. Tõrgete eemaldamisel ei varjuta või ei võeta lamades 
asendit; 

3. Salvesid ei asetata varustusse tagasi enne varjest 
liikuma hakkamist; 

4. Kui igalt laskepositsioonilt ei sooritata minimaalselt 8 
lasku (2 igasse sihtmärki) või sooritab lasud väljaspool 
laskeala; 

5. Vahetab laskepositsiooni kõndides. 

Protseduur ja käsklused:  
1. „Lae ja pane valmis“. Testitav laeb relva 

ning jääb püsti madalasse valmisoleku 
asendisse. Järgnevad käsklused: „Kas 
sa oled valmis?“ ja „Tähelepanu“, millele 
järgneb 1-4 sekundi jooksul helisignaal;  

2. Peale helisignaali soorita lamades 
asendist laskealast A 8 lasku (igasse 
sihtmärki 2 lasku). Soorita laskealas 
taktikaline salvevahetuse ja liigu 
laskealasse B. Soorita laskealast B 
iseseisvalt vabalt valitud asendist 8 
lasku (igasse sihtmärki 2 lasku). Soorita 
laskealas taktikaline salvevahetus ja liigu 
laskealasse C. Soorita iseseisvalt 
laskealast C läbi seinas olevate aukude 
vabalt valitud asendist 8 lasku (igasse 
sihtmärki 2 lasku). Soorita laskealas 
taktikaline salvevahetuse ja liigu 
laskealasse D. Soorita iseseisvalt 
laskealast D 8 lasku. Mõlemalt küljelt 4 
lasku (igasse sihtmärki 2 lasku). Peale 
viimase lasu sooritamist võta põlvele, 
mille peale peatatakse aeg.  

3. Käskluse peale „Lae tühjaks, näita ette“, 
lae relv tühjaks. Laskur liigub koos 
kontrollijaga tagasi, tagasi liikumise ajal 
laskur reflekteerib oma sooritust. 
Tulemuste arvestaja liigub SM juurde. 

 
HINDAMINE 
Miinimumlaskude arv testis on 32. 
Maksimumtabamuste arv ühes sihtmärgis on 
8, lisatabamuse korral võetakse maha parem 
tabamus. Iga tabamus märgis annab vastavalt 
tabamusaladele 5, 4 või 2 punkti. 
Maksimumpunktide summa on 160. 
Laskuri lõppajale lisatakse 30 sekundit, juhul 
kui: 
1. Iga kukutatud salve või muu 

varustuselemendi maha jätmisel. 
Arvestatud saab kui on vähemalt 100punkti 
ja koondaeg alla 4minuti (240 sekundit). 



 
Joonis 1. Test 3 raja kirjeldus. 

C. Tunni lõpetamine 

– Esmane kokkuvõte tulemustest; 
– Tagasiside soorituste kohta; 
– Teosta relvade ohutuskontroll; 
– Varustuse pakkimine ja ala koristamine; 
– Treeningseinte ja sihtmärgialuste tagastamine. 
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