Automaadi test nr. 1
Teenistusrelv (Galil AR/SAR/ARM,AK-4, MP-5, muu)

Perekonnanimi, eesnimi

ETTEVALMISTUS: Instruktor seletab ära algolukorra: Laud nr 1; laud nr 2, Sm 1,2 ja 3 mis on vaenulikud.
Neutraalsed isikud sm Uuno, sm Tiina, instruktor.
Protseduur ja käsklused:
1. „Liikuge laua juurde nr 1 ja tehke relva ohutuskontroll“. Testitav valib ise ohutu suuna; (juhul kui testi
sooritatakse instruktorite poolt sooritajale klassis antava relvaga, käsib läbiviija kõigepealt teha
ohutuskontrolli ja seejäral annab sooritajale võimaluse kohendada relvarihm endale sobivaks.
2. Instruktor ütleb: „Liikuge laua juurde nr 2. Laadige kahte salve 5 õppepadrunit;
3. „Lae ja pane valmis“;
4. „Sihtmärk 1/2/3, püsti/põlvelt/lamades laskeasend, tuli vaba“. Vaatab kuidas testitav võtab sihtmärgi
sihikule põhimõttel: VAATA-KEERA-LASE. Testitav jätkab laskmist seni kaua, kui instruktor ütleb „SM
Hävitatud“, peale mida testitav teeb sihtmärgiala kontrolli (vaatab relvaga sihtides), paneb kaitseriivi peale,
võtab aste madalaks ja kontrollib salve, pärast mida ütleb „valmis“, seejärel teostab lahinguala kontrolli
(vaatab külgedele ja taha) ning tõuseb algasendisse. Samuti jälgitakse, et kui tsiviilisik on ees siis ta peab
ise valima endale parema positsiooni;
5. „Sihtmärk 1/2/3, püsti/põlvelt/lamades laskeasend, tuli vaba“;
6. „Tõrge“ (lukk on kinni/lukk ei ole täielikult kinni/padrun risti padrunipesas või topeltlaadimine). Eemaldab
tõrke vastavalt drillile (NB kindlasti kaitseriiv, aste madalamaks);
7. „Sihtmärk 1/2/3, püsti/põlvelt/lamades laskeasend, tuli vaba“;
8. „Tõrge“ Salvevahetus (kaitseriiv, peab suutma salve ära vahetada, teeb lahinguvälja kontrolli);
9. „Lae tühjaks, näita ette“; (kaitseriiv, peab võtma salve ära, kasutama ohutut suunda, tühilask.)
10. „Selgitage kolme ette näidatud relva osa ülesanne/funktsioon.“ Instruktor näitab kolme relvaosa
nimekirjast ning testitav kirjeldab nende osade eesmärki. Nimekiri: sihikud, lukk, padrunipesa, kaitseriiv,
vinnastushoob, päästik, vintraud, tõmmik, lööknõel;
11. „Tehke enda relvaga töökorrasoleku kontroll“. Testitav kontrollib kaitseriivi töökorda, üksiklaskude ja
automaadi režiimi;
12. „Asetage õppepadrunid lauale nr 2“;
13. Instruktori kokkuvõte: test sooritatud/mittesooritatud + põhjendus.

Jrk Hinnanguobjekt:
Võtab aste madalamaks ja teostab relva ohutuskontrolli.
Võtab aste madalamaks ja laeb salve.
Relv on asetatud õigesti (ohutult)
Võtab aste madalamaks
3
Laeb relva, tehes seda "tööalas"
Võtab õigesti sisse püsti laskeasendi.
Teeb sihtmärgiala kontrolli peale sihtmärgi hävitamist (vaatab sihtides
sihtmärgiala), kaitseriivistab relva
4
Võtab aste madalamaks ja kontrollib salve "tööalas"
Teatab "Valmis" , teostab lahinguala kontrolli (vaatab külgedele ja taha) ja tõuseb
algasendisse
5 Võtab õigesti sisse põlvelt laskeasendi.
Hüüab "Tõrge" ja kaitseriivistab relva
6 Võtab aste madalamaks
Eemaldab relvalt tõrke ja käsitseb relva "tööalas"
7 Võtab õigesti sisse lamades laskeasendi.
Hüüab "Salv" ja kaitseriivistab relva
Võtab aste madalamaks ja käsitseb relva "tööalas"
8
Sooritab taktikalise salvevahetuse
Võtab sihtmärgi sihikule põhimõttel: VAATA-KEERA-LASE
9 Teeb relva ohutuks/tühjaks
Nimetab relva osa ja kirjeldab funktsiooni
10 Nimetab relva osa ja kirjeldab funktsiooni
Nimetab relva osa ja kirjeldab funktsiooni
11 Kontrollib kaitseriivi töökorda, üksiklaskude ja automaadi režiimi.
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KOKKU: 23
OT VEA nr

Testi läbimiseks on vaja test sooritada ilma OT vigadeta ning
punktiga.

____________________________________________________

_________________________________________________________

OT VEAD: 1.
2.
minimaalselt 12 3.
4.
5.
6.
7.

Suunab relva tahtlikult või tahtmatult enda kehaosale või teisele viibivale isikule. Vehib asjatult relvaga ning ei kontrolli relva suunda;
Asetab sõrme päästikule muul ajal peale sihtimist või töökorrasoleku kontrolli;
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.

