RELVA HOIDMINE JA SIHTIMINE. LASKEASENDID
Sissejuhatus
On tähtis, et sõdur oleks võimeline oma relvast täpselt laskma erinevates
lahinguolukordades. See saavutatakse siis, kui sõdur valdab ja rakendab õigeid lasketehnika
printsiipe.
Lasketehnika printsiibid
a. Laskeasend ja relva hoidmine piisavalt kindlad.
b. Relv suunatud sihtmärgile vabalt, ilma füüsilise pingeta.
c. Sihikupilt peab olema õige
d. Lask ja järelsihtimine sooritada nii, et see ei mõjutaks lasu tulemust
Püsti laskeasend
Püstiasendit kasutatakse siis, kui tulistatakse lähidistantsil ja reageerimiseks vaenlase tegevuse
peale on vähe aega. See on tavaliselt esmane kontakti sattumine. Pärast varjumist või kontakti
vältimist võetakse sisse mõni teine asend.
a. Seiske püsti. Jalad on õlgade laiuselt, vasak jalg eespool. Keharaskus rohkem esimese
jalale toetatud. Keha on jalgade suhtes 45 kraadi pööratud vasakule. Parem käsi hoiab
relva püstolkäepidemest ja vasak toetab alt.
b. Reeglina on käed kergelt kõverdatud, lihtsustamaks relva hoidmist ja juhtimist. Vasak käsi
juhib üles-alla ja parem vasakule-paremale. Silma kaugus tagumisest sihikust mitte
lähemal, kui 15 cm.
Põlvelt laskeasend
Põlvelt laskeasendi saab sisse võtta kiiresti ja kergelt, eriti hea on seda teha liikumisel. Samuti on
seda mugav kasutada madala varje tagant. See asend annab rahuldava stabiilsuse
relvahoidmisel.
a. Pöörake ennast pooleldi paremale. Laske ennast paremale põlvele, hoides seda piisavalt
väljapoole suunatuna ning istuge parema jala kannale. Saabas võib olla asetatud nii, et
varbaosa on otse allapoole või jalg on küljega vastu maad.
b. Vasak jalg peab olema toetatud täistallaga maapinnale, varbad suunatud kergelt
sissepoole. Vasak põlv peab andma toetuspunkti vasakule küünarnukile, samas ei tohi luud
kokku puutuda.
c. Parema käega hoiate relva püstolkäepidemest relv suunatud SM poole ja maast 45
kraadise nurga all. Vasaku käe küünarvars on toetatud vasakule põlvele ja toetab paremat
kätt alt. See on puhkeasend.
d. Käskluse peale “Relv lae ja kaitseriivista” laadige relv ja pange peale kaitseriiv ning võtke
sisse valmisoleku asend: vasaku käe küünarnukk toetub vasakule põlvele (luud kokku ei
puutu) ja on vertikaalne maaga, toetades paremat kätt püstolkäepideme alt. See on
valmisolekuasend.
e. Käskluse peale “Tuli seis” pange relv kaitseriivi, asetage näpp päästikukaitsele ja jääge
valmisolekuasendisse ja vaadake üle sihikute SM suunas.
f. Käskluse peale “Relv ohutuks” või “Relv tühjaks lae” tegutsege vastavalt varem õpitule
ja võtke sisse puhkeasend.
Lamades laskeasend
Lamades laskeasend leiab vähem rakendust võrreldes teiste laskeasenditega. Kuna selle
laskeasendi sissevõtmine võtab palju aega ja vähendab reageerimiskiirust erinevatest suundadest
tuleva ohu puhul.
a. Parema käega hoiate püstolkäepidemest relv suunatud SM poole. Astuge vasaku jalaga
ette, toetage vasak käsi maha vasaku jala kõrvale või veidi ette. Parem käsi peab hoidma
relva suunatuna SM poole peaga ühel joonel. Seejärel vasak jalg sirgel taha, toetate
parema käe küünarnukile ja toote vasaku käe parema käe juurde. Relv on toetatud maha ja
hoitakse mõlema käega. See on puhkeasend.
b. Käskluse peale “Relv lae ja kaitseriivista” võtke parema käega kelgust ning vasakuga
tõmmates paremaga ettepoole lükates vinnastage relv ja pange peale kaitseriiv. Seejärel
tõstate relva silmade kõrgusele ja jääte vaatama üle sihikute.

