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A.

Instruktori märkmed

Õppetunni eesmärk
Kontrollida laskuri esmase laskeoskuse ja ohutu relvakäsitsemise taset.
Kestus
2 x 45 min.
Õppetunni vorm
Hindamine.
Allüksuse varustus
Automaatrelv
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Relvarihm
Rakmed
Killuvest
Kiiver
Kuulmiskaitsmed
Nägemiskaitsmed

1 igale sõdurile
6 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 paar igale sõdurile
1 igale sõdurile

Instruktori varustus ja õppevahendid
Testi protokoll
Testi kirjeldus
Sihtmärk
Roheline sihtmärgi teip
Kilelint
Vaiad

Vastavalt üksuse suurusele
2
Vastavalt laskeradade arvule
Piisavalt
Tulejoonte tähistamiseks
Lindi kinnitamiseks

Lahingpadrun
Automaatrelv
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Relvarihm
Rakmed
Killuvest
Kiiver

16 igale sõdurile, millest 4 jääb üle.
1
6
1
1
1
1
1

Ettevalmistused
1. Tutvu testi läbiviimise juhendiga;
2. Koosta laskekäsk;
3. Valmista ette õppekoht;
4. Paigalda sihtmärgid;
5. Märgi tulejooned kilelindiga maha;
6. Veendu, et kõik kästud varustus on kaasas.
Soovitused
1. Tee relvade ohutuskontroll enne tegevuse algust;
2. Järgmine vahetus saab aegsasti laskemoona kätte, laeb salvedesse ning paneb ennast
valmis;
3. Nummerda sihtmärgid A3 formaadis numbritega (ILIAS-es trükifail olemas).

B.

Tunni läbiviimine

Kordamine
Puudub.
Sissejuhatus
Testiga kontrollime esmase laskeoskuse ja relvakäsitsemise taset, selleks, et saaksime liikuda oma väljaõppega edasi. Test
annab nii testitavale kui ka testijale tagasisidet senise väljaõppe efektiivsuse kohta.
Tutvusta laskepaika: kus midagi asub;
Vii läbi OE instruktaaž;
Tutvusta testi läbiviimise korda ja rada.
Test 2 õpiväljundid, hindamiskriteeriumid ja testi kirjeldus.
Test 2 Esmane
laskeoskus ja
ohutu relva
käsitsemine
(hinnatakse 1; 2
ja 3. õpiväljundi
saavutamist)

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;
Rakendab õigesti põhilaskeasendeid (püsti,
põlvelt, lamades) ja saavutab kiiresti õige
sihikupildi, olles valmis selgitama iga laskeasendi
põhipunkte;
Tabab kiirelt sihtmärki lühidistantsilt;
Tabab sihtmärki ajalise piiranguga ja piiranguta;
Rakendab erinevaid valmisolekuasendeid, et
tabada sihtmärki võimalikult kiiresti.

Test 2 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;
- Rakendab õigesti põhilaskeasendeid;
- Võtab sihtmärgi sihikule (põhimõttel „VAATA-KEERA-LASE“);
- 30 sekundi jooksul laseb kaks lasku, vahetab salve ning laseb
uuesti kaks lasku (40m-25m kauguselt).
Test 2 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.

Automaadi test nr 2.
Esmase laskeoskuse ja ohutu relvakäsitsemise test
Keskkond: Laskepaik on ette valmistatud selliselt
nagu näha joonisel nr 1. SM arv vastavalt
laskepaiga võimalustele.
Testitav isik: Testitav saabub kohale: neli nelja
padruniga laetud salve salvetaskutes, relv ripub
rihmaga küljes, kiiver peas, kaitseprillid ees ja
taktikalised kindad käes.
Ohutus: 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 ruumis 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 tühjaks laadimisel relva ohutuses;
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 vahetamist ja
liikuma hakkamist ei ole teostatud
lahinguvälja kontroll, et veenduda oma,
vaenlaste jms asukohas;
2. Tõrgete eemaldamisel ei varjuta või ei võeta
lamades asendit;
3. Salvesid ei asetata varustusse tagasi enne
varjest liikuma hakkamist.

Protseduur ja käsklused:
1. „Lae ja pane valmis“ Testitav laeb relva ja jääb püsti
madalasse valmisoleku asendisse;
2. „Pärast vilet soorita positsioonilt 1 30 sekundi jooksul
lamades asendist kaks lasku, teosta taktikaline
salvevahetus, soorita veel kaks lasku. Pärast vilet on
aega 30 sekundit varustuse kohendamiseks".
Läbiviija korralduse peale "liigu positsioonile 2 ja jää
püsti valmisoleku asendisse“;
3. „Pärast vilet soorita positsioonilt 2 põlvelt asendist 30
sekundi jooksul kaks lasku, teosta taktikaline
salvevahetus, soorita veel kaks lasku. Pärast vilet on
aega 30 sekundit varustuse kohendamiseks".
Läbiviija korralduse peale "liigu positsioonile 3 ja jää
püsti valmisoleku asendisse“;
4. Pärast vilet soorita 30 sekundi jooksul positsioonilt 3
püsti asendist kaks lasku, teosta taktikaline
salvevahetus, soorita veel kaks lasku. Pärast
laskude sooritamist võta aste madalamaks ning oota
edasisi korraldusi.
5. Järgneb korraldus: „Lae tühjaks, näita ette.“. Kui relv
on tühjaks laetud, minnakse sihtmärkide juurde.
NB! Salvesid maha panna ei tohi.
HINDAMINE
Iga tabamus märgis annab vastavalt tabamusaladele 5,
4 või 2 punkti. Iga lask pärast laskude sooritamiseks ette
nähtud aega ja iga lisatabamus sihtmärgis võtab maha
ühe parema tulemuse. Miinimumlaskude arv testis on
12. Olemasolevate padrunite arv on 16.
Maksimumpunktide summa on 60.
Test on arvestatud, kui laskur ei teinud OT ja
taktikalist viga ning tulemus on vähemalt 31punkti.

Joonis 1. Test nr 2 raja kirjeldus.

Pilt 1. 100m tulejoon lamades asend.

Pilt 2. 50m tulejoon põlvelt asend.

Pilt 3. 25m tulejoon püsti asend.
C.

Tunni lõpetamine
 Tee testi tulemuste kokkuvõte;
 Tee tagasiside testitavatele;
 Teosta relvade ohutuskontroll;
 Varustuse pakkimine ja laskeala koristamine.

