RELVA KÄSITSEMINE
Näpp on päästikul ainult siis kui lased sihtmärki, ootad sihtmärgi ilmumist või ootad
sobivat hetke tulistamiseks.
Näpp päästikult ära (ka kaitseriivistatud relva puhul) kui:
− Kinnitad salve
− Laed relva
− Vahetad salve
− Laed relva tühjaks
− Teostad lühikest positsioonivahetus (mõni samm või laskeasendi muutus)
Relva raua suuna kontroll
− Relva kasutaja peab alati endale aru andma, mis suunda tema relva raud suunatud
on.
− Relva rihmaga kandmisel ei tohiks relva raud olla suunatud kasutaja jalgadest
kaugemale, kui 1 meeter.
− Relva raua suuna kontroll peab säilima kõikide tegevuste käigus, näiteks; relva enda
küljest ära võtmisel, sõidukisse sisenemisel, rännakul jne.
Kaitseriivi kasutamise kõige olulisem põhimõte: kui lased relva kaba õlast alla ja ei vaata
üle või läbi sihikute vastase suunas, siis paned kaitseriivi peale.

Relva kandmise viisid
Relv käel on relva kandmise viis siseruumides. Relvaruumist väljudes, korrusel liikudes. Relv on
tühjaks laetud.
Relv käes on relva kandmise viis põhimõtteliselt igal pool. Rivis, patrullis, väeosa territooriumil,
väljaspool väeosa. Relvarihm peab olema toetav element; pingutatud ja korrektselt kinnitatud.
Relv on ohutu, patrullis laetud.

Relv kaelas on puhke, suhtlus või kergemate tööde tegemiseks vajalik relva hoidmise viis. Võib
ka küljele lükata, kuid relv peab olema kergesti haaratav.
Relv rippes on puhke, suhtlus või patrullis relva kandmise viis. Relvarihm peab olema samuti
korrektselt pingutatud ja toetama relva kandmist-haaramist. Relv ohutu, patrullis laetud.

Varustus
•
•
•
•
•
•

Lahinguvarustus peab olema mugav ja ergonoomiline.
Iga sõdur peab oma varustuse eest hoolt kandma ja selle enda käe järgi seadma.
Rakmed peavad olema sõduril komplektsed ja seadistatud nii, et lahinguväljal
kriisiolukorras poleks takistavaks teguriks just rakmed.
Salvetaskud seatud mugavalt ja põhimõttega, et nõrgema käega on võimalik salvesid
kätte saada igas laskeasendis.
Täis salved paigutatud nõrgema käe poolele ja tühjad salved tugevamal.
Salved salvetaskus nii, et salve kätte haaramisel oleks salv õigetpidi käes.

Relv “tööalas”
•
•

Laadimiseks, tühjaks laadimiseks, salve vahetuseks, tõrgete eemaldamiseks tuuakse relv
„tööalasse“.
Laskur suudab taastada visuaalse kontakti lahinguväljaga võimalikult kiiresti, näeb kõiki
toiminguid relva käsitsemisel ning suudab taastada kiirelt laskeasendi.

Aste madalamaks
• Kui relvaga alustad relvaga toimingut (laed relva, vahetad salve, eemaldad tõrget, laed
•

tühjaks või teostad ohutuskontrolli), siis tuleb võtta ennast varju või väiksemaks
sihtmärgiks.
Kui võimalik, siis alati varjuda takistuse (varje) taha.

Olukorra teadlikkuse/lahinguvälja kontrolli drill
•

•

Kui relvaga lõpetad tegevuse (kontakt, vahetad salve, tõrke eemaldamisel, laed tühjaks
või teostad ohutuskontrolli), siis enne järgmise tegevuse alustamist, kontrollid 360´ enda
ümbrust. Veendud, et informatsioon vastase (lahinguvälja) kohta on lõplik ja omade
tegevus samuti.
Eesmärk tunnelvaate lõhkumine, ümbruskonna olukorra fikseerimine ja kiire
ohuhinnang.

Etapp 1.
− Peale sihtmärgi/sihtmärkide neutraliseerimist langeta relva 10-20 kraadi alla.
− Kontrollid sihtmärgiala vasakult paremale või vastupidi, (relv liigub pilguga kaasa.)
Etapp 2.
− Automaat madalasse valmisoleku asendisse, kaitseriiv peale.
− Vaatad vasakule-paremale.
− Vaatad seljataha (tugevama käe poolt, nii kontrollid paremini relva.)

Tee kontroll alati:
− Peale kontakti lõppu, peale salvevahetust, peale relva laadimist, enne edasi liikumist, tule
avamist, aste kõrgemale tulekut.
NB! Kindlasti VAATA! mitte ära vehi peaga ilma, et sa midagi näeksid.

SALVEVAHETUSED
−
−
−
−

Tõrke, salvevahetuse vms puhul võta alati võimalusel üks aste madalam positsioon või hoia
varjesse
Enne hoonesse sisenemist, vastase positsioonile lähenemisel või pikema sööstu tegemisel
tundmatule alale kinnita alati täis salv. Sama kehtib peale tulevahetust.
Lahingupauside ajal või varjes viibides, kui pole aega salvesid laadida, „mängi salved
taskutes ringi“ – tühjad kaugematesse ja täis esimestesse (kergemini kasutatavatesse)
NB! kui vähegi võimalik tee ennetav salvevahetus (ära lase padrunipesa tühjaks)

Salvevahetused:
• Taktikaline salvevahetus
• Kiirsalvevahetus (erinevus taktikalisega: eemaldatud salv visatakse maha)
• Lihtne salvevahetus (olukorda/ohtu pole, aega on)
Taktikalise salvevahetuse protseduur:
1. Informeeri lahingpaarilist „SALV“
2. Kaitseriivista relv
3. Võta üks aste madalam positsioon või hoia varjesse
4. Too relv tööalasse
5. Vinnasta relv (AK-4 tühja salve korral)
6. Haara salvetaskust uus salv
7. Hoides peos uut salve, eralda vana salv ning kinnita koheselt uus, ilma, et vana salv maha
kukuks. Vaata kas vanas salves on veel padruneid alles (kui on siis suure tõenäosusega
on padrun ka padrunipesas).
a. variant A – salv käes L kujuliselt
b. variant B – salved käes kõrvuti
8. Lae vajadusel relv
9. Aseta tühi salv salvetaskusse või tühjade salvede kotti
10. Tee lahinguvälja kontroll
11. Jätka laskmist

ENAMLEVINUD TÕRKED, NENDE EEMALDAMINE
Kui relv, salved ja padrunid on hoitud puhtalt ja hooldatud korralikult, tekib tõrkeid vähe. Samas
100% tõrkevaba relvasüsteemi ei ole olemas. Kui sõdur teab, kuidas automaatrelv töötab, siis on
ta suuteline ära tundma tõrke sümptomeid. Sõdur peab olema võimeline kindlaks tegema
põhjuse ja võtma kasutusele abinõud, et saada automaatrelv võimalikult kiiresti taas tööle ja
taastada oma lahinguvõime. Tõrget ei saa lahinguväljal keegi peale sõduri enda eemaldada.

Tõrgete ennetamine
−
−
−
−
−

Enne hoonesse sisenemist, vastase positsioonile lähenemisel või pikema sööstu tegemisel
tundmatule alale kinnita alati täis salv. Sama kehtib peale tulevahetust.
Lahingupauside ajal või varjes viibides „mängi salved taskutes ringi“ – tühjad kaugematesse
ja täis esimestesse (kergemini kasutatavatesse)
Hoolda relva regulaarselt ja hoia relva liikuvad osad õlitatud.
Hoia salvesid ja laskemoona, kontrolli neid kindlasti lahinguks ettevalmistumisel.
NB! kui vähegi võimalik tee ennetav salvevahetus (ära lase padrunipesa tühjaks)

Levinumad tõrked
Kuni 85% tõrke tekkepõhjusi tuleb relva kasutamisest (laskmisel, ülesannetel), ülejäänud
keskkonnast ja mehhaanilistest purunemistest.
−
„Tühi lask“
a) Salv tühi; tekib hooletusest ja stress olukorrast.
b) Salv korralikult kinnitamata; tekib hooletusest, mehhaanilisest vigastusest.
c) Padrunit pole padrunipesas; tekib salvetõstuki kinni kiilumisest, mis ei sööda
padrunit lukule ette, et see padrunipessa saata.
d) Süütekapslil puudub löögijälg, viitab see purunenud lööknõelale või taandurvedrule.
Tihti tekib samalaadne probleem ka tihedast relva kasutamisest, kus relva osad
lukukojas hakkavad omavahel kinni kiiluma sinna kogunenud püssrohugaasi jääkide
tõttu.
e) Defektne padrun.
−
„Padrun risti lukukojas“, topelt laadimine
a) Hülss padrunipesas; padrunipesa sinna sattunud mustusest ei lase vana hülssi välja
tõmmata, padrunipesa kuumusest paisunud, kestatõmmik purunenud.
b) Hülss lukukojas; kestatõukur pole suutnud hülssi kestatõmmiku küljest tõugata.
Probleem võib tekkida kuiva relvaga, püssirohugaasi jääkidest lukukojas, nõrgast
püssirohu laengust või kestatõmmiku tugevast määrdumisest. Paukmoonaga
laskmisel paukmoona laskmise otsiku tõrkest.
c) Padrun või padrunid lukukojas; lukk ei saa piisavat jõudu padruni suunamiseks
padrunipessa – taandurmehhanism katki, püssirohugaasi jääkidest tekkinud mustus,
salvetõstuki kinni kiilumine.

Tõrgete eemaldamise drillid
Variant 1 – Lukk on kinni
− Informeeri lahingpaarilist “Tõrge“
− Võta võimalusel üks aste madalam positsioon või hoia varjesse, samal ajal tuvastan tõrke
iseloomu fikseerides kesta väljaheiteava olukorra
1. Vinnastada relv, tuues samal ajal relv „tööalasse“
2. fikseeri vinnastuskäepide sisselõikesse.
3. Kallutada relv vasakule ja vaadake lukukotta sisse (kas padrunipesas ja salves
on padruneid)
− Sellest, mis seal on näha, oleneb, mida edasi peab tegema.
− Kui salv on tühi siis vahetan salve
− Lae relv ja kontrolli salve
− Lahinguvälja kontroll
− Jätka laskmist
Variant 2 – lukk ei ole täielikult kinni
− Informeeri lahingpaarilist “Tõrge“
− Võta võimalusel üks aste madalam positsioon või hoia varjesse, samal ajal tuvastan tõrke
iseloomu fikseerides kesta väljaheiteava olukorra
1. Proovi pöidlaga lukk kinni lükata
2. Kui see ei õnnestu siis vinnasta ja eemalda salv
3. Raputa lukukojas olevad padrunid välja
4. Kinnita kas sama või uus salv
− Lae relv ja kontrolli salve
− Lahinguvälja kontroll

−

Jätka laskmist

Variant 3 – hülss/padrun luku vahel risti või topeltlaadimine
− Informeeri lahingpaarilist “Tõrge“
− Võta võimalusel üks aste madalam positsioon või hoia varjesse, samal ajal tuvastan tõrke
iseloomu fikseerides kesta väljaheiteava olukorra
1. Vinnasta relv
2. Eemalda salv
3. Raputa lukukojas olevad padrunid või hülss välja
4. Kinnita kas sama või uus salv
− Lae relv ja kontrolli salve
− Lahinguvälja kontroll
− Jätka laskmist

