SALVE KINNITAMINE, TÜHJAKS LAADIMINE, OHUTUKS TEGEMINE JA OHUTU
KÄSITSEMINE

Salve kinnitamine, relva laadimine ja tühjaks laadimine
Salv on kinnitatud siis, kui ta on paigaldatud salve pessa ja lukustatud salve riivis.
Relv on laetud siis, kui ta on vinnastatud ja padrun on padrunipesas. Relv on
tühjaks laetud siis, kui salv on eemaldatud ja padrunit padrunipesas ei ole.
Käskluse peale “Salv kinnita“
1. Astuge vasaku jalaga samm ette ja hoidke relva vöö kõrgusel sihtmärkide suunas.
2. Vasaku käega võtke salv, kontrollige et padrunid salves on korralikult ja suruge salv
salvepessa. Veenduge, et salv on korralikult kinnitatud. Relv jääb suunatud
sihtmärkide poole 45 kraadise nurga all.
3. Käskluse peale „ Relv lae ja kaitseriivista“ või käsuga määratud kaugusele.
Võtate vasaku käega kelgu tagumisest osast kinni ja kiire liigutusega tõmbate enda
poole. Lasete kelgu lahti ja kelk jookseb eesmisesse asendisse.
4. Vasaku käe toote relva alla ja jääte seisma relv suunatud sihtmärkide poole ning 45
kraadise nurgaga alla.
Hoidke pea püsti ja vaadelge ees asuvat maa-ala või teile määratud laskeala.
5. Käskluse peale „Relv tühjaks lae“
Veenduge, et kaitseriiv on ülemises asendis. Seejärel vajutage parema käe
pöidlaga või nimetissõrmega salveriivile ning vasaku käega alt toetades saate salve
pesast kätte.
6. Pange salv salvekotti või siis taskusse.
7. Kallutades relva veidi paremale vinnastage relv nii, et padrunipesas olev padrun
välja kukuks.
8. Olles veendunud, et padrunit padrunipesas ei ole lasete kelgu ette, kaitseriiv maha
ja sooritate ohutuslasu SM alasse, kaitseriiv peale.
9. Padrun võtke maast üles, puhastage ja pange tagasi salve.
Relvad ohutuks
Selgitage ja näidake ette: käskluse peale „Relvad ohutuks“ laadige relv tühjaks
nagu eelnevalt õpetati. Kaitseriiv peale, salv ära, relv puhtaks, uus salv alla.
Kinnistage praktikaga.
Relva ohutu käsitsemine
Selgitage: kui on kästud salv kinnitada, peab sõdur hoidma relva kinnitatud salvega seni,
kuni antakse käsklus salve eemaldamiseks. Sõdur vastutab kogu aeg relva ohutu
käsitsemise eest ning ta peab jälgima alljärgnevat:
a. Relv on kabuuris. Kui relv on käes siis relv peab olema suunatud ohutusse suunda
ja näppu päästikul hoida EI TOHI! Näpp on asetatud päästikukaitsele.
b. Relv laetakse tühjaks käskluse peale või olukordades, kus ei ole võimalik
kindlustada selle ohutust, näiteks relva üleandmisel või teise sõduri järelevalve alla
jätmisel. Kui osutub vajalikuks relva lahingus üle anda, peab vastuvõtjale teatama
mis seisundis relv on (nt “laetud“). Relva saaja peab valjuhäälselt kordama relva
seisundit. Relva üleandmisel tuleb jälgida, et vintraua ots on suunatud ohutusse
suunda.
c. Kui on vaja võtta üles kinnitatud salvega relv, tuleb see tühjaks laadida nii nagu
eespool õpetati.
d. Relva ei tohi kunagi naljapärast teise inimese poole suunata.

