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1. peatükk
Üldsätted
1. Laskeväljaõppe eeskiri (edaspidi eeskiri) on sõjaväerelvade (edaspidi relvade) ja nende laskening lahingumoona väljaõppe nõuete alusdokument.
2. Eeskiri kirjeldab laskeväljaõppe termineid, eesmärki ja jaotust, korraldamise põhimõtteid,
laskeväljaõppe läbiviimise õiguse andmist ning laskeharjutusi erinevatest relvadest.
3. Eeskirja järgimine on kohustuslik laskeväljaõppe korraldamisel Kaitseväes ja Kaitseliidus.
4. Eeskirja terminid:
4.1. Laskemoon on relvast (nt käsitulirelv, raketisüsteem, raskerelv) tulistatav või käsitsi
heidetav materjal: padrunid, kuulid, haavlid, granaadid, mürsud, miinid, reaktiivmürsud,
ühekordsed lasud, raketid jms.
4.2. Lahingumoon on lõhkeainet, pürotehnilist ainet, süüteainet või muud süttimis- või
plahvatusvõimelist keemilist ainet sisaldav sõjaotstarbeline vahend ja materjal, mida saab
kasutada või kohandada vastase elavjõu ja lahingutehnika kahjustamiseks või
hävitamiseks, lahinguvälja valgustamiseks, suitsukatte tekitamiseks või signaliseerimiseks.
Lahingumoona hulka kuuluvad ka keemilisi ärriteid sisaldavad vahendid,
demineerimislaengud, pürotehnilised abivahendid jne.
4.3. Harjutusmoon on välimuselt sarnane laske- ja lahingumoonaga, sisaldades vähendatud
koguses lõhke- või pürotehnilist ainet ning seda kasutatakse lahingumoona toime ja mõju
imiteerimiseks. Harjutusmoon on nt paukpadrun, harjutusgranaat, harjutusmiin.
4.3.1. Paukpadrun/müra imitatsioon on laskemoon/pürotehniline aine, mida kasutatakse
väljaõppes tulistamise matkimiseks.
4.3.2. Harjutusgranaat (ingl training practice grenade) on paiskelaenguga õppemoon,
mis ei lõhke; siia hulka võivad kuuluda nii trasseeriv kui ka markeeriv
harjutusgranaat.
4.3.3. Harjutusmiin on inertlaenguga miin või miinisarnane keha, mida kasutatakse
laadimis- või paigalduskatse(te)l.
4.4. Õppemoon on õppevara, mis välimuselt sarnaneb laske- ja lahingumoonaga, kuid ei
sisalda lõhke- ega pürotehnilist ainet (nt õppepadrun, õppegranaat, paukpadrun).
Õppemoon on tähistatud sõnaga „õppe-“, „dummy“, „inert“, „drill“ või „ex“.
4.5. Laskeharjutus on praktiline tegevus relvadest laskemoonaga tulistamiseks. Laskeharjutus
on tegevuste kogum, mis sisaldab ettevalmistust, juhendamist, läbiviimist (sh tõkestamist,
sihtmärkide paigaldamist, laskmist) ning lõpetamist koos tagasiside andmisega ja enda
järelt
laskepaiga
koristamisega.
Laskeharjutus
jaguneb
relva-,
lahingja
näidislaskeharjutusteks.
4.5.1. Relvalaskeharjutusel õpib relvaliigi spetsialist (nt laskur, kuulipildur jne) relva
ohutult käsitsema ja tulistama igasugustes tingimustes.
4.5.2. Lahinglaskeharjutusel omandab relvaliigi spetsialist oskused tegutseda lahingut
imiteerivates olukordades koostöös teiste relvasüsteemidega ja üksustega.
4.5.3. Näidislaskeharjutusel demonstreerib relvaliigi spetsialist oma tegevust või relva
tõhusust eri sihtmärkide tabamisel. Väljaõppe läbiviija valib näidislaskeharjutuse
eesmärgist lähtudes eeskirjast laskeharjutused, neid vajaduse korral kohandades.
Näidislaskeharjutusel võib osaleda põhilaskeväljaõppe läbinud laskur.
4.6. Kuivtreening on lahinglaskeharjutusele eelnev etapp, kus harjutatakse laskmise
ohutustehnilisi toiminguid ilma lahingumoonata.
4.7. Laskepäevik annab ülevaate relva omadustest ja laskuri arengust.
4.8. Laskeharjutuse käsk koostatakse laskeharjutuse korraldamiseks.
4.9. Laskeasend on laskuri kehaasend lasu sooritamise hetkel.
4.10.Laskmine on lasu sooritamine tulirelvast.
4.11.Relva lisaseade on relva kasutamiseks mõeldud täiendav seade (nt reflekssihik, öösihik,
taktikaline lamp, helisummuti vms).
4.12.Relva- või lasketestiga hinnatakse laskuri või relvameeskonna laskeväljaõppe taset. Testid
jagunevad:
4.12.1. ohutu relvakäsitsemise test (edaspidi test nr 1) on relvatest, millega
kontrollitakse laskuri oskust relvaga ohutult ümber käia;
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4.12.2. esmane laskeoskustest (edaspidi test nr 2) on lasketest, millega kontrollitakse
laskuri oskust relva ohutult käsitseda ja sellest täpselt lasta;
4.12.3. lahinglaskeharjutuseks valmisoleku test (edaspidi test nr 3) on lasketest,
millega kontrollitakse laskuri valmisolekut lahinglaskeharjutuseks.
4.13. Relva normaaljooksu seadmine on tootja poolt määratud laskekaugusel sihtimispunkti ja
kuuli lennujoone kokku viimine.
4.14. Relva tabamispunkti seadmine on relva sihtimispunkti ja kuuli lennujoone ühitamine laskuri
soovitud kaugusel.
4.15. Sihtmärk on tabamiseks valitud objekt, mis matkib vastase üht või mitut tunnust (nt
mõõtmeid, kuju, vormi, värvust, liikumisviisi, -kiirust vms).
4.16. Tuletoetusrelv on alates 12,7 mm kaliibriga relv.
4.17. Tehniline kontroll-laskmine on laskeharjutus, millega kontrollitakse relva või selle osade
töökorda või laskekõlblikkust. Laskmine tehakse remondi- ja hooldustööde lõppedes ning uut
relva kasutusse võttes.
4.18. Ballistiline kontroll-laskmine korraldatakse relva või laskemoona ballistiliste omaduste
kontrollimiseks. Laskmise käigus tehakse kindlaks relva raua kulumisastme või laskemoona
vastavus lasketabelites ja tulekontrolli andmestikes kehtestatud normidele. Laskeharjutused
toimuvad juhul, kui relvast tulistamisel ilmneb kehtestatud normidest kõrvalekaldeid, samuti
uut tüüpi laskemoona kasutusse võtmisel.
4.19. Otsesihtimisega laskmine on kaudtulerelvade laskeharjutus, mille puhul relvad suunatakse
sihtmärgile nii, et sihtur näeb sihtmärki. Otsesihtimisega laskmisel õpetatakse
relvameeskondade liikmeid kontrollima ja valmistama ette laskemoona, järgides seejuures
ohutustehnika eeskirju. Lisaks õpetatakse meeskonnaülemat tuld juhtima ning
relvameeskonda sihtmärki tabama.
4.20. Koordinaatmeetodil laskmine on kaudtulerelva laskeharjutus, mille puhul relv suunatakse
sihtmärgile nii, et sihtur ei näe sihtmärki.
4.21. Lasketehniline laskmine on laskeharjutus, mille eesmärk on relva kasutusvilumuse
omandamine ning meeskonna ja tuleüksuse koostöö, samuti erinevate tulemooduste ja/või
eraldiseisvate tuleülesannete harjutamine lahinguolukorras.
4.22. Pimeda aeg on ajavahemik, kus loodusliku valguse vähesuse tõttu on nähtavus alla 300 m.
5. Eeskirja haldab Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakond.
1. jagu
Laskeväljaõppe eesmärk ja jaotus
6. Laskeväljaõppe eesmärk on õpetada ja alal hoida relvakäsitsusoskusi, mis võimaldavad täita
sõjaaja ülesandeid. Eesmärgi saavutamiseks tuleb laskeväljaõpe korraldada võimalikult
realistlikult ja ülesandekeskselt.
7. Relva omavad, relvameeskonda kuuluvad ja õpetavad tegevväelased, ajateenijad,
reservväelased ja Kaitseliidu liikmed peavad olema läbinud relva- ja põhilaskeväljaõppe.
8. Laskeväljaõppe läbiviija tagab, et laskur:
8.1. tunneb lasketehnika põhimõtteid (käsitulirelvade puhul: oskab võtta laskeasendeid, sihtida,
õigesti hingata ja päästa ning teha järelsihtimist);
8.2. käsitseb relva kiiresti, ohutult ja enesekindlalt;
8.3. oskab arvestada laskemoona mõju sihtmärgile;
8.4. kasutab lahinguväljal relva ja varustust tõhusalt;
8.5. oskab hinnata lahinguvälja keskkonda ja teha meeskonnatööd.
9. Laskeväljaõpe jaguneb relva-, põhilaske-, jätkulaskeväljaõppeks ja lahinglaskeväljaõppeks.
9.1. Relvaõppes keskendutakse ohutu relvakäsitsusoskuse omandamisele individuaalselt või
relvameeskonna koosseisus. Relvaõpe lõpeb ohutu relvakäsitsemise testiga, mille positiivne
sooritus on laskeväljaõppe jätkamise eeldus.
9.2. Põhilaskeväljaõppes õpitakse relvast ohutult ja täpselt laskmist erinevates tingimustes.
Põhilaskeväljaõpe algab relva normaaljooksule seadmisega ja lõpeb lasketesti(de)ga.
Lasketesti(de)
läbimine
annab
õiguse
osaleda
jätkulaskeväljaõppes
ja
lahinglaskeharjutustel.
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9.3. Jätkulaskeväljaõppes omandatakse vajalikud oskused relva kasutamiseks individuaalselt
ja relvameeskonna koosseisus erinevates tingimustes koos relva lisaseadmetega.
Jätkulaskeväljaõppes tehakse laskeharjutusi, mis matkivad lahingulisi olukordi.
Jätkulaskeväljaõppe eesmärk on alal hoida ja parandada laskuri lasketaset. Relvaõppe,
põhilaskeväljaõppe
ja
jätkulaskeväljaõppe
laskeharjutusi
nimetatakse
relvalaskeharjutusteks.
9.4. Lahinglaskeväljaõppes omandatakse oskused tegutsemaks lahingut imiteerivates
olukordades koostöös teiste relvade ja üksustega.
2. jagu
Laskeväljaõppe korraldamise põhimõtted
10. Laskeväljaõppe arendamist korraldab tabelis 1 nimetatud isik.
Tabel 1. Laskeväljaõppe arendamise vastutavad
Laskeväljaõppe liik
Vastutav
Käsitulirelvad
jalaväeinspektor
Tankitõrjerelvad
jalaväeinspektor
Õhutõrjerelvad
õhutõrjeinspektor
Kaudtulerelvad
suurtükiväeinspektor
Soomukirelvad
jalaväeinspektor
Käsigranaat
jalaväeinspektor
Lahinglaskeharjutused
jalaväeinspektor
Mereväe pardarelvad
mereväe ülem
Õhuväe pardarelvad
õhuväe ülem
11. Laskeväljaõpe tervikuna peab kulgema lihtsamalt keerulisemale. Tähtis on alal hoida juba
omandatud laskeoskust ja vajaduse korral anda täiendusõpet. Laskeoskuse arengu toetamiseks
täidab laskur laskepäevikut.
12. Relva- ja laskeväljaõppe vältel tuleb esmalt arendada ja seejärel kinnistada lasketehnikat
matkeseadmete, harjutusmoona, pneumorelvade või ääretulepadruneid kasutavate relvadega.
Eelnimetatud õppevara kasutamine peab toetama põhilaskeväljaõppe eesmärkide saavutamist.
13. Laskeväljaõpe korraldatakse tehniliselt kontrollitud ja töökorras relvadega.
14. Laskeharjutuse lõpus peab läbiviija andma laskurile tagasisidet ja hinnanguid.
15. Laskeväljaõppe korraldamisel tellitakse ja kasutatakse laskemoona kooskõlas siinse eeskirjaga ja
vastavalt väljaõppe eesmärkidele. Laskemoona tellimise alus on väljaõppeürituse käsk.
16. Laskeväljaõppe eesmärkide saavutamata jäämisel tuleb väljaõpet korrata.
17. Väljaõppejuht võib lubada relva, laske- ja lahingumoona kasutamist riigikaitseõpetuse õppekavas
ettenähtud tegevusteks, Kaitseliidu noorteorganisatsiooni väljaõppe eesmärkide toetamiseks ja
teiste relvastust ja sõjaajalugu tutvustavate ürituste korraldamiseks ning laskespordi
edendamiseks jne.
18. Laskesport on laskeväljaõppe arendamisele kaasa aitav tegevus, kus toimitakse vastava alaliidu
reeglite järgi.
3. jagu
Laskeväljaõppe läbiviimise õigus
19. Laskeväljaõppe läbiviimise õigus (edaspidi LLÕ) annab loa korraldada ning kontrollida relva- ja
lahinglaskeharjutusi. LLÕ eelduseks on laskeharjutuse korraldamise väljaõpe ja kogemus.
20. LLÕ väljaõpe jaguneb alusväljaõppeks ja erialaväljaõppeks.
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20.1. LLÕ alusväljaõpe on jalaväejao lahinglaskeharjutuste korraldamise õpe, mis sisaldab
jalaväejao relva 1 põhilaskeväljaõpet ja relvalaskeharjutuste korraldamist. LLÕ
alusväljaõppe andmise eest vastutab Kaitseväe Akadeemia (KVA).
20.2. LLÕ erialaväljaõpe on relva, relvasüsteemi või relvaliigi laskeharjutuse korraldamise õpe.
LLÕ erialaväljaõppe andmise eest vastutab struktuuriüksus.
20.3. Kaitseliidu koolil on õigus korraldada LLÕ alusväljaõpet, kuid see peab olema
kooskõlastatud KVA-ga.
20.4. Välisriigis sõjaväelise hariduse ja väljaõppe saanud isiku LLÕ alusväljaõppe vastavust
hindab KVA ja erialaväljaõppe vastavust hindab vastav struktuuriüksus.
20.5. Struktuuriüksusel on lubatud omistada rühma taseme lahinglaskmise läbiviimise õigus (vt
tabel 2) isikule, kes on kontrollija juhendamisel korraldanud vastava taseme laskeharjutuse.
Kontrollijal peab olema vastava taseme LLÕ. Rühma tasemest kõrgema taseme LLÕ
andmise õigus on ainult jalaväebrigaadidel.
21. LLÕ vormistatakse väljaõpet korraldava struktuuriüksuse ülema käskkirjaga ja kantakse
personaliarvestuse süsteemi (vt tabel 2).
Tabel 2. Laskmiste läbiviimise õiguste jaotus ja nimetamine
Laskeharjutuse tase
Lühend ja relvatüüp
Selgitus
Relvalaskeharjutused: AUT – automaat/
RL AUT – õigus läbi viia automaadi
püstolkuulipilduja
laskeharjutusi
TP – tulepositsiooni
PÜS – püstol
kontrollimine
KPI – kuulipilduja
TP EUR – õigus kontrollida Eurospike’i
SIL – sileraudne
tulepositsioonil
RL –
SNA – snaiper
relvalaskeharjutuse
TTG – tankitõrje
TP MDM – õigus kontrollida
läbiviimine
granaadiheitja
miinipilduja mõõdistamist
KÄG – käsigranaat
RKP – raskekuulipilduja
40G – 40 mm granaadiheitja
MIL – Milan
JAV – Javelin
SPK – Spike
MIS – Mistral
Õ23 – 23 mm õhutõrjekahur
CVR – CV relvad
M81 – 81 mm miinipilduja
M12 – 120 mm miinipilduja
S12 – 122 m haubits
S15 – 155 mm suurtükk
SK9 – iseliikuv suurtükk
KTJ – kaudtule juhtimine
MDM – miinipilduja
mõõdistamine
MDS – suurtüki
mõõdistamine
ARM – miinipilduja
arvutamine
ARS – suurtüki arvutamine

Automaatrelv, täpsuspüss, püstol, kuulipilduja, 40 mm granaadiheitja, tankitõrjegranaadiheitja, käsigranaat
ja harjutusmoon.
1
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Lahinglaskeharjutuse
läbiviimine:
LL1 – jagu/meeskond
LL2 – rühm
LL3 –
kompanii/patarei
LL4 – pataljon

JV – jalavägi
ÕT – õhutõrje
KT – kaudtuli
TT – tankitõrje
CV – lahingumasin

LL1JV – jalaväejao
lahinglaskeharjutuste läbiviimise õigus
LL3KT – patarei laskeharjutuse
läbiviimise õigus

2. peatükk
Laskeharjutused käsitulirelvadest
1. jagu
Püstol
22. Laskeväljaõppe eesmärk on anda laskurile oskused tabada püstolist kuni 25 m kaugusel asuvat
sihtmärki nr 02.
23. Põhilaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui laskur:
23.1. laseb relvast ohutult;
23.2. võtab sisse püsti laskeasendi;
23.3. tabab seisvaid ja ilmuvaid sihtmärke kuni 25 m kauguselt.
24. Jätkulaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui laskur:
24.1. eristab ja tabab seisvaid ning ilmuvaid sihtmärke lähidistantsilt;
24.2. käsitseb relva ja laseb relvast eritingimustes;
24.3. kasutab relva lisaseadmeid sihtmärgi tabamiseks.
25. Põhilaskeoskuse omandamiseks peab relvakandmisõigust omav isik läbima relvaõppe ning
seejärel sooritama laskeharjutused P.1 kuni P.5 ja lõpus testi nr 2.
25.1. Relvakandmisõigust omav või relva õpetav isik peab igal aastal sooritama testi nr 2.
25.2. Põhilaskeväljaõppes sätestatud laskeharjutustel hoitakse relva kahe käega.
25.3. Valmisolekuasendis tuleb relva hoida keha lähedal (relv tuuakse tagasi vastu rinda) nii, et
vintraud on maapinnaga paralleelne ja suunatud sihtmärkidele.
26. Jätkulaskeväljaõppe laskeharjutusi võib kohandada väljaõppe eesmärkidega sobivaks, lisades
harjutust rikastavaid ja väljaõppetaset parandavaid elemente, nagu ajapiirang või takistus(t)e
ületamine, taktikaline liikumine, laskmine nõrgemast käest või õlast, salve- ja relvavahetus,
laskmine gaasimaskiga, valgustusvahendite kasutamine jne.

7/87

Tabel 3. Põhilaskeväljaõppe laskeharjutused püstolist
Laskeharjutus

Eesmärk

P.1

Laskur suudab tabada
10 m sihtmärki viimases
seerias iga lasuga.

P.2

Laskur suudab tabada
25 m sihtmärki viimases
seerias iga lasuga.

P.3

Laskur suudab relva ette
valmistada, sihtmärgile
suunata ning tabada 25 m
sihtmärki viimases seerias iga
lasuga.

Laskekaugus
ja
-asend

Laskemoona
kogus ja tulerežiim

02

10 m
püsti

30
6 × (5)
üksiklaskudega

Laskur on laskejoonel, viie padruniga salv kinnitatud relva külge ja laetud relv valmisolekuasendis. Pärast igat
lasku viiakse relv valmisolekuasendisse. Tagasiside andmisel on oluline pöörata tähelepanu tabamuste
tihedusele, laskeasendi kontrollimisele, päästmistehnikale ja järelsihtimisele. Tabamusi kontrollitakse pärast
igat seeriat.

02

15 m
20 m
25 m
püsti

30
6 × (5)
üksiklaskudega

Laskur on laskejoonel, viie padruniga salv kinnitatud relva külge ja laetud relv valmisolekuasendis. Pärast igat
lasku viiakse relv valmisolekuasendisse. Kaugused suurenevad 5 m kaupa ja igalt kauguselt lastakse kaks
viielasulist seeriat. Tabamusi kontrollitakse pärast igat seeriat.

02

15 m
20 m
25 m
püsti

15
15 × (1)
üksiklaskudega

Laskur on laskejoonel. Iga seeria alguses on relv kabuuris, ühe padruniga salv kinnitatud relva külge.
Sihtmärgi ilmudes haarab laskur kabuurist relva, laeb selle ja laseb. Lasu sooritamiseks ei tohi pärast käsklust
kuluda rohkem kui 5 sekundit. Kaugused suurenevad 5 m kaupa ja igalt kauguselt tehakse viis lasku.
Tabamusi kontrollitakse pärast igat viielasulist seeriat.

Sihtmärk

P.4

Laskur suudab tabada
viimases seerias ajapiiranguga
ilmuvaid sihtmärke iga lasuga.

02

25 m
püsti

20
4 × (5)
üksiklaskudega

P.5

Laskur suudab relva
laskmiseks kiiresti ette
valmistada ja tabada sihtmärki
viimases seerias iga lasuga.

02

25 m
püsti

20
5 × (2 + 2)
üksiklaskudega

02

25 m
püsti

15
3 × (5)
üksiklaskudega

Test nr 2

Laskeoskustaseme
määramine

Harjutuse kirjeldus ja hindamine

Laskur on laskejoonel, viie padruniga salv kinnitatud relva külge ja laetud relv valmisolekuasendis. Iga kord, kui
sihtmärk ilmub, sooritatakse üks lask. Pärast igat lasku viiakse relv valmisolekuasendisse.
1. ja 2. seeria: sihtmärk ilmub 5 sekundiks, sooritatakse üks lask, seejärel on sihtmärk peidus 5 sekundit.
3. ja 4. seeria: sihtmärk ilmub 3 sekundiks, sooritatakse üks lask, seejärel on sihtmärk peidus 5 sekundit.
Tabamusi kontrollitakse pärast igat seeriat.
Laskur on laskejoonel, kahe padruniga salv kinnitatud relva külge, laadimata relv kabuuris ning kahe padruniga
salv taskus. Lastakse viis seeriat, igas neli lasku. Sihtmärgi ilmudes haarab laskur kabuurist relva, laeb selle,
sooritab ühe lasu ja viib relva valmisolekuasendisse. Sihtmärk on nähtaval 5 sekundit ja peidus 5 sekundit. Iga
kord, kui sihtmärk ilmub, sooritatakse üks lask. Pärast teist lasku vahetatakse salv. Tabamusi kontrollitakse
pärast igat seeriat.
1. seeria: laskur on laskejoonel, viie padruniga salv kinnitatud relva külge ja relv valmisolekuasendis. Pärast
käsklust sooritatakse viis lasku ajapiiranguta.
2. seeria: laskur on laskejoonel, viie padruniga salv kinnitatud relva külge, relv kabuuris ja uus viie padruniga
salv taskus. Sihtmärgi ilmudes haarab laskur relva, laeb selle ja laseb. Pärast igat lasku viiakse relv
valmisolekuasendisse. Sihtmärk on nähtaval 5 sekundit ja peidus 5 sekundit. Pärast viiendat lasku vahetatakse
5 sekundi jooksul salv.
3. seeria: pärast salvevahetust laskeharjutus jätkub. Sihtmärk on nähtaval 3 sekundit ja peidus 5 sekundit.
Sihtmärgi ilmudes sooritab laskur ühe lasu. Pärast igat lasku viiakse relv valmisolekuasendisse. Tabamusi
kontrollitakse pärast viimast seeriat ja tulemust arvestatakse sihtmärki tabanud laskudest.
Hindamine: arvestuse saab 12 tabamusega.
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Tabel 4. Jätkulaskeväljaõppe laskeharjutused püstolist
LaskeEesmärk
Sihtmärk
harjutus
Laskur suudab tabada
T.P.1
sihtmärki topeltlaskudega iga
02
lasuga.

Laskekaugus ja
-asend
5−10 m
püsti

Laskemoona
kogus
30
3 × (2 + 2 + 2 + 2 +
2)

T.P.2

Laskur suudab relva
laskmiseks kiiresti ette
valmistada ja tabada sihtmärki
topeltlaskudega iga lasuga.

T.P.3

Laskur suudab võtta
laskeasendit eri suundades ja
tabada sihtmärki
topeltlaskudega iga lasuga.

02

5−10 m
püsti

18
3 × (2 + 2 + 2)

T.P.4

Laskur suudab relva
laskmiseks ette valmistada ja
tabada sihtmärki
topeltlaskudega iga lasuga eri
laskeasenditest.

02

5−10 m
püsti ja põlvelt

24
3 × (2 + 2 + 2 + 2)

02

5−25 m
püsti

30
3 × (2 + 2 + 2 + 2 +
2)

02
võimaluse
korral
tõusvad
sihtmärgid

5−25 m
püsti ja põlvelt

30
15 + 15

T.P.7

Lahingupaar suudab vahetada
kiiresti laskepositsioone,
eristada õigeid sihtmärke ja
tabada neid topeltlaskude iga
lasuga nii, et ei tabataks
keelatud sihtmärke.

02
võimaluse
korral
tõusvad
sihtmärgid

5−25 m
püsti ja põlvelt

30 laskuri kohta
15 + 15

T.P.8

Lähikaitsemeeskond suudab
igasugustes olukordades
kiiresti reageerida, valida
õigeid sihtmärke ja tabada
neid topeltlaskudega nii, et ei
tabataks keelatud sihtmärke.

02
võimaluse
korral
tõusvad
sihtmärgid

5−25 m
püsti ja põlvelt

30 laskuri kohta
15 + 15

T.P.5

T.P.6

Laskur suudab valida õigeid
sihtmärke ja tabada neid igast
topeltlasust ühega nii, et ei
taba keelatud sihtmärke.
Laskur suudab liikuda
laskepositsioonide vahel,
valida õigeid sihtmärke ja
tabada neid topeltlaskudega
nii, et ei taba keelatud
sihtmärke.

02

5−10 m
püsti

10
2+2+2+2+2

Harjutuse kirjeldus ja hindamine
Laskur on tulejoonel, kümne padruniga salv kinnitatud relva külge. Relv on laetud ning valmisolekuasendis.
Pärast käsklust sooritab laskur viis topeltlasku. Seeriat korratakse kolm korda.
Hindamine: kõik lasud tabavad sihtmärki.
Laskur on tulejoonel, kahe padruniga salv kinnitatud relva külge. Relv on kabuuris laadimata. Pärast
märguannet haarab laskur relva, laeb selle ning sooritab topeltlasu. Seejärel laeb uuesti salve ja relva ning
sooritab järgneva märguande peale topeltlasu. Topeltlaske salve ja relva laadimisega korratakse viis korda.
Hindamine: kõik lasud tabavad sihtmärki.
Laskur on tulejoonel, kuue padruniga salv kinnitatud relva külge. Relv on laetud ja valmisolekuasendis. Laskuri
lähteasend on 1. seerias vasaku, 2. seerias parema küljega ja 3. seerias seljaga sihtmärkide poole. Pärast
märguannet pöörab laskur end sihtmärkide poole, sooritab püstiasendist topeltlasu ja pöördub tagasi
algasendisse. Seeriat korratakse kolm korda.
Hindamine: kõik lasud tabavad sihtmärki.
Laskur on tulejoonel. Kaks salve on laetud nelja padruniga, üks salv kinnitatud relva külge, teine salvetaskus.
Relv on kabuuris laadimata. Pärast märguannet laeb laskur relva ja sooritab topeltlasu püsti ja põlvelt
laskeasendist. Vahetab salve põlveltasendis. Pärast teist topeltlasku laeb laskur relva põlveltasendis ja sooritab
topeltlasu põlvelt- ning püstiasendist. Vajaduse korral valib laskur külgsuunas liikudes parema positsiooni.
Seeriat korratakse kolm korda.
Hindamine: kõik lasud tabavad sihtmärki.
Laskur on tulejoonel seljaga sihtmärkide poole ja kümne padruniga salv kinnitatud relva külge. Relv on kabuuris
laadimata. Pärast märguannet laeb laskur relva ja sooritab topeltlasu igasse lubatud sihtmärki. Vajaduse korral
valib külgsuunas liikudes parema positsiooni. Seeriat korratakse kolm korda.
Hindamine: igast topeltlasust vähemalt üks tabab sihtmärki.
Laskur on tulejoonel seljaga sihtmärkide poole. Kaks salve on laetud 15 padruniga, üks salv kinnitatud relva
külge, teine salvetaskus. Relv on kabuuris laadimata. Pärast märguannet laeb laskur relva ja sooritab topeltlasu
igasse lubatud sihtmärki. Kui esimeselt tasandilt on kõik lubatud sihtmärgid tabatud, liigub teisele ja kolmandale
tasandile. Laskeharjutus jätkub, kuni topeltlaskudega on tabatud kõiki lubatud sihtmärke.
Salvevahetus toimub varjatult ja eraldi käskluseta. Laskepositsioon ei tohi olla varjest eespool.
Hindamine: igast topeltlasust vähemalt üks tabab lubatud sihtmärki.
Lahingupaar on tulejoonel seljaga sihtmärkide poole. Mõlemal laskuril on kaks 15 padruniga salve, üks salv
kinnitatud relva külge, teine salvetaskus. Relv on kabuuris laadimata. Pärast märguannet laevad laskurid relva ja
sooritavad topeltlasu igasse lubatud sihtmärki. Kui esimeselt tasandilt on kõik lubatud sihtmärgid tabatud,
liigutakse teisele ja kolmandale tasandile. Laskeharjutus jätkub, kuni topeltlaskudega on tabatud kõiki lubatud
sihtmärke. Liikumine ja salvevahetus toimuvad eraldi käskluseta ja varjatult. Laskepositsioon ei tohi olla varjest
eespool.
Hindamine: kõik lasud tabavad lubatud sihtmärke.
Laskurid on lähtejoonel eskordi formatsioonis. Laskureid võib olla kuni kuus. Igal laskuril on kaks 15 padruniga
salve. Üks salv on kinnitatud relva külge, teine salvetaskus. Relv on kabuuris laadimata. Pärast märguannet
hakkab eskort liikuma. Kui sihtmärgid ilmuvad, toimetatakse kaitstav kiiresti tulealast välja, määratud
eskordiliikmed lasevad sihtmärke. Lastakse seni, kuni sihtmärgid on hävitatud või kuni kaitstav on alast välja
toimetatud.
Hindamine: iga topeltlask tabab vaid lubatud sihtmärki.
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2. jagu
Püstolkuulipilduja
27. Põhilaskeväljaõppe eesmärk on õpetada laskurit käsitsema püstolkuulipildujat ohutult ja
taktikaliselt õigesti ning tabama eri kaugustel sihtmärke kiiresti ja täpselt.
28. Jätkulaskeväljaõppe eesmärk on süvendada individuaalset ohutut ning taktikaliselt õiget
relvakäsitsusoskust ja anda kogemusi sihtmärkide tabamiseks erinevates
lahinguolukordades. Jätkulaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui laskur:
28.1. tabab igasugustes valgusoludes eri laskeasenditest kuni 100 m kaugusel
asuvat sihtmärki;
28.2. tuvastab ja tabab sihtmärke abivahenditeta pimeda ajal kuni 50 m kauguselt;
28.3. tabab kuni 100 m kaugusel asuvaid sihtmärke pimeda ajal kunstlikus valguses
või lastes abivahenditega;
28.4. võtab sisse õige laskeasendi ja tabab kuni 100 m kaugusel asuvat sihtmärki
lamades, põlvelt ja püsti laskeasendist, kasutades varjest tekkivat tuge;
28.5. rakendab laskmise põhiprintsiipe kaugemal kui 100 m asuvate sihtmärkide
tabamiseks;
28.6. muudab laskeasendit stabiilsuse saavutamiseks liikuvate sihtmärkide
tabamisel;
28.7. arvestab eri kaugustel paiknevate ja ootamatult ilmuvate sihtmärkide
liikumistrajektoore;
28.8. tabab sihtmärke lühikeste valangutega eri laskeasenditest kuni 25 m kauguselt;
28.9. kombineerib sihtmärgi asukoha ja kauguse määramise oskusi vastase
mahasurumisel;
28.10. eristab sihtmärke, mille tulemusel tabab õigeid sihtmärke lühidistantsilt (kuni
25 m);
28.11. rakendab lasketehnika printsiipe ühe ja mitme sihtmärgi tabamisel teadmata
distantsidel;
28.12. kombineerib oskusi, et tabada rohkem kui pooltest laskudest sihtmärki kiirtulega
(3 sekundi jooksul kaks lasku) 25 m kauguselt;
28.13. tuvastab sihtmärkide asukoha, kauguse ja ohtlikumad sihtmärgid;
28.14. lahendab mitme sihtmärgi ilmudes olukorra õigesti, alustades mõjutamist
ohtlikumast sihtmärgist;
28.15. tabab sihtmärke eri kaugustelt, kandes TBK-kaitsevarustust;
28.16. tabab õhusihtmärki külg- ja otseliikumise pealt;
28.17. tabab sihtmärke eri kaugustelt seisvast ja liikuvast masinast;
28.18. kasutab relva lisaseadmeid sihtmärkide tabamiseks.
29. Põhilaskeoskuse omandamiseks peavad kõik laskurid läbima relvaõppe ja seejärel
sooritama laskeharjutused PK.1 kuni PK.12 ning testid nr 1, 2 ja 3.
30. Kõik relvakandmisõigust omavad ja õpetavad isikud peavad igal aastal sooritama ühe
laskeväljaõppe testi positiivselt. Väljaõppejuht määrab oma üksuse laskeväljaõppe
testimise taseme.
31. Alates jao lahinglaskeharjutuse tasemest peab korraldav ja osalev isikkoosseis olema
läbinud testi nr 3 eelmise aasta jooksul.
32. Laskur, kes sooritas testi nr 3 negatiivselt ohutustehnilise vea tõttu, ei tohi osaleda
alates jao taseme lahinglaskeharjutusel. Kui selle testi sooritus luhtus lasketäpsuse, aja
või taktikalise tegevuse tõttu, on väljaõppejuhil kaalutlusõigus lubada laskur alates jao
taseme lahinglaskeharjutusele.
33. Üksus, kellele korraldatakse pimeda ajal lahinglaskeharjutust, peab enne osalema
pimeda ajal jätkulaskeväljaõppe relvalaskeharjutusel.
34. Jätkulaskeväljaõpe korraldatakse põhilaskeväljaõppe relvalaskeharjutuste baasil,
kohandades neid vastavasse lahinguolukorda.
35. Laskeharjutus sooritatakse lahinguvarustuses.
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Tabel 5. Põhilaskeväljaõppe laskeharjutused püstolkuulipildujast
Laskeharjutus

PK.1

PK.2

PK.3

PK.4

Eesmärk

Laskur seab iseseisvalt relva
normaaljooksule ja tabab
sihtmärki.

Kontrollib laskeharjutusel A.1
seatud relva normaaljooksu.
Laskur tabab lamades toega
laskeasendist 50 m ja 100 m
sihtmärgi A- ja B-tabamusala.

Laskur rakendab lasketehnika
põhiprintsiipe ning oskab vältida
päästmisvigu.

Laskur võtab sisse õigeid
põhilaskeasendeid ning tabab
sihtmärki.

PK.5

Laskur võtab sisse õigeid
põhilaskeasendeid, eemaldab
tekkinud tõrked ning tabab
sihtmärki.

PK.6

Laskur võtab ajapiiranguga
sisse õigeid põhilaskeasendeid,
vahetab ohutult
laskepositsiooni, vahetab salvi
ja tabab sihtmärki.

Sihtmärk

normaaljooksule
seadmise
sihtmärk
25 m

Laskekaugus ja
-asend

25 m
lamades, toega

Laskemoona
kogus ja
tulerežiim
üksiklaskudega
mehaanilised
sihikud
16 (4 + 4 + 4 +
4)
üksiklaskudega
optilise sihikuga
16 (4 + 4 + 4 +
4)
kokku 32

Harjutuse kirjeldus

Märkused

Laskur laseb lamades toega asendist
lahinguvarustuseta (kuuli- või killuvest seljas).
Läbiviija näitab ette ja selgitab lamades toega
laskmise põhimõtteid. Kui tabamuste keskpunkt
on mujal kui märklehe tabamispunktis, viib laskur
tabamuste keskpunkti vastavusse
normaaljooksule seadmise sihtmärgi
kontrollpunktiga.

Laskeharjutus PK.1 on testi nr 3 sooritamise
eeltingimus. Nii mehaaniline kui ka optiline sihik
peavad olema reguleeritud soovitud tabamispunkti
järgi. Optilise sihiku olemasolul peab laskur
kasutama seda järgnevatel laskeharjutustel
põhisihikuna. Mehaanilisi tagavarasihikuid võib
kasutada juhul, kui optiline sihik ei tööta.

Laskur laseb lamades toega ja
lahinguvarustusega 50 m kauguselt kaks
neljalasulist seeriat ja 100 m kauguselt kaks
neljalasulist seeriat. Rakendab ballistika ja
lasketehnika alusteadmisi. Pärast igat seeriat
kontrollitakse tulemusi ning vajaduse korral
korrigeeritakse sihikuid.

Selleks, et oleks tagatud relva normaaljooks, on
kohustuslik lasta harjutused PK.1 ja PK.2 järjest
ühel ja samal päeval. Laskur peab ajapiiranguta
laskmisel rakendama sihtmärkide tabamiseks
lasketehnika põhiprintsiipe.
Soovituslik tulemus: mõlema kauguse teise seeria
kõik lasud on tabanud sihtmärgi A- ja Btabamusala.

50 m ja 100 m
lamades, toega

16
(4 + 4 + 4 + 4)
üksiklaskudega

01
täiskuju

25 m
püsti

20
lahingupadrunit
ja 8 kuni 20
õppepadrunit
1. seeria 10 + 4
kuni 10
2. seeria 10 + 4
kuni 10
üksiklaskudega

Laskur laseb püstiasendist lahinguvarustusega.
Lahingupaariline laeb laskurile salved, milles on
suvalises järjekorras 10 lahingupadrunit ja 4 kuni
10 õppepadrunit. Pärast igat seeriat
kontrollitakse tulemusi.

Laskmise põhirõhk on päästmisel. Laskur peab
mõistma päästmisel tehtud vigu ja oskama
iseseisvalt eemaldada relva või laskemoona
tõrkeid. Laskurid on jagatud paaridesse, paariline
jälgib laskuri tegevust ja on valmis andma selle
kohta tagasisidet.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud
sihtmärgi A- ja B-tabamusala.

01
täiskuju

lamades 100 m
põlvelt 50 m
püsti 25 m
kõik laskeasendid
toeta

30
(5 + 5 + 5 + 5 +
5 + 5)
üksiklaskudega

Laskur laseb lamades, põlvelt ja püsti. Igast
laskeasendist laseb kaks seeriat. Igas seerias
laseb sihtmärki viis lasku. Pärast igat seeriat
kontrollitakse tulemusi.

Võtab õigeid põhilaskeasendeid (püsti, põlvelt,
lamades) ja saavutab kiiresti õige sihikupildi.
Rakendab lasketehnika põhiprintsiipe sihtmärkide
tabamiseks ajapiiranguta laskmisel.
Soovituslik tulemus: iga asendi teises seerias
tabavad kõik lasud sihtmärgi A- ja B-tabamusala.

Laskur laseb lamades, põlvelt ja püsti. Igast
laskeasendist laseb ühe seeria. Lahingupaariline
laeb laskurile salved, milles on suvalises
järjekorras 6 lahingupadrunit ja 3 kuni 6
õppepadrunit. Igas seerias laseb sihtmärki kuus
lasku. Pärast igat seeriat kontrollitakse tulemusi.

Võtab õigeid põhilaskeasendeid (püsti, põlvelt,
lamades) ja saavutab kiiresti õige sihikupildi.
Eemaldab lihtsamaid relva või laskemoona
põhjustatud tõrkeid iseseisvalt ning kiiresti varjes
olles (selle olemasolul).
Soovituslik tulemus: kõik lasud tabavad sihtmärki
ja igas seerias vähemalt viis lasku tabavad A- ja
B-tabamusala.

Laskur kannab lahinguvarustust, neli nelja
padruniga salve asetsevad salvetaskutes.
1. seeria: käskluse peale „Lae ja pane valmis!“
laeb laskur relva ning jääb püsti
valmisolekuasendisse. Pärast vilet laseb 100 m
tulejoonelt 30 sekundi jooksul kaks lasku, vahetab

Laskur kasutab oskuslikult oma lahinguvarustust,
paigutades salved ja varustuse taskutesse
vastavalt paigutamise põhimõtetele. Laskur võtab
õigeid põhilaskeasendeid (püsti, põlvelt, lamades)
ja saavutab kiiresti õige sihikupildi. Teeb
taktikalise salvevahetuse.

01
täiskuju

02
poolkuju

lamades 100 m
põlvelt 50 m
püsti 25 m
kõik laskeasendid
toeta

02
poolkuju

lamades 100 m
põlvelt 50 m
püsti 25 m
kõik laskeasendid
toeta

18
lahingupadrunit
ja 9 kuni 18
õppepadrunit
1. seeria 6 + 3
kuni 6
2. seeria 6 + 3
kuni 6
3. seeria 6 + 3
kuni 6
üksiklaskudega
32
1. seeria 4 + 4 +
4
2. seeria 4 + 4 +
4
8 padrunit jääb
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üle
üksiklaskudega

Test nr 2

PK.7

PK.8

Esmase laskeoskuse ja ohutu
relvakäsitsemise test

Laskur reageerib sihtimis- ja
tabamispunkti muutumisele
vastavalt laskekaugusele.

Laskur valdab ohutut
laskesuuna ja -asendi kohapeal
muutmise tehnikat.

02
poolkuju

01
täiskuju

02
poolkuju

lamades 100 m
põlvelt 50 m
püsti 25 m

lamades, toega
25 m, 50 m, 75 m,
100 m, 125 m,
150 m

25 m
püsti ja põlvelt

salve ning laseb veel kaks lasku lamades. Pärast
vilet jääb lamadesasendisse ja kohendab 30
sekundi jooksul oma varustust. Läbiviija korralduse
peale liigub laskur 50 m tulejoonele. Pärast vilet
laseb põlvelt 50 m tulejoonelt 30 sekundi jooksul
kaks lasku, vahetab salve ning laseb veel kaks
lasku. Pärast vilet asub lamades laskeasendisse
ehk madalamasse asendisse, et kohendada
30 sekundi jooksul oma varustust.
Läbiviija korralduse peale liigub laskur 25 m
tulejoonele. Pärast vilet laseb püstiasendist 25 m
tulejoonelt 30 sekundi jooksul kaks lasku, vahetab
salve ning laseb veel kaks lasku. Pärast laskmist
asub laskur põlvelt laskeasendisse ehk
madalamasse asendisse ning ootab edasisi
korraldusi. Käskluse peale „Lae tühjaks ja näita
ette!“ laskur kontrollib relva ning läheb koos
läbiviijaga sihtmärkide juurde.
1. 2. seerias korratakse 1. seeriat.

16

30 (5 + 5 + 5 + 5
+ 5 + 5)
üksiklaskudega

36
1. seeria 2 + 2 +
2+2+2+2
2. seeria 2 + 2 +
2+2+2+2
3. seeria 2 + 2 +
2+2+2+2
topeltlaskudega

Vastavalt ainekava kirjeldusele
Laskur rakendab ballistika ja lasketehnika
alusteadmisi, selgitab välja oma relva sihtimis- ja
tabamispunktid.
Igas seerias lastakse 50-meetrise sammuga,
alustatakse 50 m kauguselt.
Sihtmärgi A-ala alumisele joonele kinnitatakse
A4 paber, mille sihtimispunktiks võetakse paberi
alumine äär. Pärast igat seeriat kontrollitakse
tulemusi ning sihtimis- ja tabamispunkti
erinevused kantakse laskepäevikusse vastavalt
laskekaugusele.
Laskur õpib ja harjutab relvaga keeramist ja
laskesuuna muutmist (vasakule, paremale,
ümber) ning kiiret laskeasendi ja sihikupildi
saavutamist. Õpitud elemente kinnistatakse
laskmisega.
1. seeria 25 m: laskur seisab, laetud relv käes,
valmisolekuasendis, parem külg sihtmärkide
poole. Vile peale pöörab „vaata-keera-lase“
põhimõttel sihtmärgi poole ning sooritab kaks
lasku. Kordab tegevust kolm korda püsti- ja kolm
korda põlveltasendist.
2. seeria 25 m: laskur seisab, laetud relv käes,
valmisolekuasendis, vasak külg sihtmärkide
poole. Vile peale pöörab „vaata-keera-lase“
põhimõttel sihtmärgi poole ning sooritab kaks
lasku. Kordab tegevust kolm korda püsti- ja kolm
korda põlveltasendist.
3. seeria 25 m: laskur seisab, laetud relv käes,
valmisolekuasendis, selg sihtmärkide poole. Vile
peale pöörab „vaata-keera-lase“ põhimõttel
sihtmärgi poole ning sooritab kaks lasku. Kordab
tegevust kolm korda püsti- ja kolm korda
12/87

Salve(de) mahapanek on keelatud. Laskur
tegutseb relvaga liikudes ja laskeasendit, -suunda
ning -positsiooni vahetades ohutult. Rakendab
lasketehnika põhiprintsiipe sihtmärkide
tabamiseks ajapiiranguga laskmisel.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud
sihtmärki ja igas seerias vähemalt kaheksa lasku
tabavad sihtmärgi A- ja B-tabamusala. Laskur ei
lase kordagi salve tühjaks ega soorita ühtegi
lisalasku.

Testi sisu ei tohi muuta.

Laskur tabab sihtmärki, arvestades sihtmärgi tüüpi
ja kaugust.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud
sihtmärki. Kui relval on nii optiline kui ka
mehaanilised sihikud, harjutada (laskemoona
olemasolul) laskmist mõlema sihtimissüsteemiga.

Laskur tegutseb relvaga liikudes ja laskeasendit, suunda ning -positsiooni vahetades ohutult.
Laskur rakendab erinevaid valmisolekuasendeid,
et tabada sihtmärki võimalikult kiiresti. Laskur
peab tabama ootamatult ilmuvaid sihtmärke.
Laskur tabab kiiresti sihtmärki lühidistantsilt.
NB! Esmakordsel laskmisel tuleb harjutada
paukpadrunitega.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud
sihtmärki.

PK.9

PK.10

Laskur valdab ohutuid
laskesuuna ja -asendi muutmise
tehnikaid liikumise pealt.

Laskur valdab ebastandardseid
laskeasendeid.

02
poolkuju

KV metall-SM
või selle
puudumisel
02 poolkuju
NB!
Metallsihtmärki on
keelatud
lasta
lähemalt kui
51 m

25–50 m
püsti ja põlvelt

50 m
eri laskeasendid

32
1. seeria 2 + 2 +
2+2
2. seeria 2 + 2 +
2+2
3. seeria 2 + 2 +
2+2
4. seeria 2 + 2 +
2+2
topeltlaskudega

36
üksiklaskudega

PK.11

KV metall-SM
või selle
puudumisel
Laskur võtab ajapiiranguta sisse
02 poolkuju
õigeid ebastandardseid
NB!
laskeasendeid, vahetab ohutult
Metalllaskepositsiooni, rakendab
sihtmärki on
salvevahetuse drille ja tabab
keelatud
sihtmärki.
lasta
lähemalt kui
51 m

toega 75 m
astmetega sein;
toeta 51 m
aukudega sein;
toeta 51 m
aukudega sein;
laskepositsioonid
sama suured kui
3. testil

39
1. seeria
4+4+4
2. seeria
4+4+4
3. seeria
4+4+4
3 padrunit jääb
üle
topeltlaskudega

PK.12

Laskur võtab ajapiiranguga
sisse õigeid ebastandardseid
laskeasendeid, vahetab ohutult
laskepositsiooni, rakendab
salvevahetuse drille ja tabab
sihtmärki.

toega 75 m
astmetega sein;
toeta 51 m
aukudega sein;
toeta 51 m
(metallsihtmärk)

39
1. seeria
4+4+4
2. seeria
4+4+4
3. seeria

KV metall-SM
või selle
puudumisel
02 poolkuju
NB!
Metall-

põlveltasendist.
Laskur õpib ja harjutab relvaga keeramist ja
laskesuuna muutmist liikumise pealt (ette ja
taha) ning kiiret laskeasendi ja sihikupildi
saavutamist. Õpitud tegevusi kinnistatakse
laskmisega.
1. seeria start 50 m: laskur seisab, laetud relv
käes, valmisolekuasendis, nägu sihtmärkide
poole. Vile peale liigub „vaata-keera-lase“
põhimõttel sihtmärgi poole ning vile peale
reageerib ja laseb kaks lasku püstiasendist.
Kordab tegevust neli korda.
2. seeria start 25 m: laskur seisab, laetud relv
käes, valmisolekuasendis, selg sihtmärkide
poole. Vile peale liigub sihtmärkidest eemale,
vile peale pöörab „vaata-keera-lase“ põhimõttel
sihtmärgi poole ning sooritab kaks lasku
püstiasendist. Kordab tegevust neli korda.
3. seeria: korratakse 1. seeriat, kuid laskur
sooritab lasud põlvelt laskeasendist.
4. seeria: korratakse 2. seeriat, kuid laskur
sooritab lasud põlvelt laskeasendist.

Laskur tegutseb relvaga ohutult liikumise pealt
laskeasendit, -suunda ning -positsiooni
vahetades. Laskur rakendab erinevaid
valmisolekuasendeid, et tabada sihtmärki
võimalikult kiiresti. Laskur tabab ootamatult
ilmuvaid sihtmärke. Laskur tabab kiiresti sihtmärki
lühidistantsilt.
NB! Esmakordsel laskmisel tuleb harjutada
paukpadrunitega.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud
sihtmärki.

Laskur õpib ja harjutab ebastandardseid
laskeasendeid: tugede kasutamist avadest,
varjete ja nurkade tagant laskmisel. Õpitud
elemente kinnistatakse laskmisega.
Harjutusel kasutatakse standardseid
3. automaaditesti seinu. Ühel laskepositsioonil
on üks aukudega sein ja üks astmetega sein.
Ühe laskepositsiooni kohta on kaks
metallsihtmärki.

Laskur valdab mittestandardseid laskeasendeid ja
saavutab kiiresti õige sihikupildi. Kohandab
laskeasendeid vastavalt laskekoha varjetele ja
tugedele.
Paariline annab vahetut tagasisidet
metallsihtmärgi tabamuste kohta.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud
metallsihtmärki või sihtmärgi 02 A- ja Btabamusala.

Laskur kannab lahinguvarustust, kolm viie
padruniga salve asetsevad salvetaskutes.
1. seeria: laskur laseb astmetega seina toena
kasutades: püsti toega neli lasku, põlvelt toega neli
lasku ja lamades toega neli lasku. Laskeasendit
vahetades vahetab salve.
2. seeria: laskur laseb aukudega seina tagant:
püsti läbi ava neli lasku, põlvelt läbi ava neli lasku
ja lamades läbi ava neli lasku. Laskeasendit
vahetades teeb taktikalise salvevahetuse.
3. seeria: laskur laseb aukudega seina tagant:
paremalt kaks lasku ja vasakult kaks lasku.
Vahetab salve ja kordab harjutust kaks korda.
Ühe laskepositsiooni kohta on kaks metallsihtmärki.
Laskur kannab lahinguvarustust, kolm viie
padruniga salve asetsevad salvetaskutes.
1. seeria: laskur seisab, laetud relv käes,
valmisolekuasendis, nägu sihtmärkide poole.
Stardisignaali (vile) peale laseb astmetega seina
toena kasutades: püsti toega neli lasku, põlvelt
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Laskur võtab sisse õigeid põhi- (püsti, põlvelt,
lamades) ja ebastandardseid laskeasendeid ning
saavutab kiiresti õige sihikupildi. Teeb varjes olles
taktikalise salvevahetuse. Vahetab salve enne
relva tühjaks saamist. Tegutseb relvaga ohutult
liikumise pealt laskeasendit, -suunda ning positsiooni vahetades. Kohandab laskeasendeid
vastavalt laskekoha varjetele ja tugedele.
Arvestab varje tagant lastes relva sihtimisjoone ja
vintraua vahelist kaugust, et tabada sihtmärki.
Paariline annab vahetut tagasisidet
metallsihtmärgi tabamuste kohta.
Soovituslik tulemus: vähemalt 10 lasku on
tabanud metallsihtmärki või sihtmärgi 02 A- ja Btabamusala.
Laskur võtab sisse õigeid põhi- (püsti, põlvelt,
lamades) ja ebastandardseid laskeasendeid ning
saavutab kiiresti õige sihikupildi. Teeb varjes olles
taktikalise salvevahetuse. Vahetab salve enne
relva tühjaks saamist. Tegutseb relvaga ohutult
liikumise pealt ja laskeasendit, -suunda ning -

sihtmärki on
keelatud
lasta
lähemalt kui
51 m

Test nr
3

Lahinglaskmisteks valmisoleku
test

02
poolkuju

või
toeta 25 m
(pappsihtmärk)
aukudega sein;
laskepositsioonid
sama suured kui
3. testil

lamades
toeta 100 m
toega 75 m
sein nr 1;
toeta 50 m
sein nr 2;
toeta 25 m
sein nr 3

4+4+4
3 padrunit jääb
üle
topeltlaskudega

48

toega neli lasku ja lamades toega neli lasku.
positsiooni vahetades. Kohandab laskeasendeid
Laskeasendit vahetades teeb taktikalise
vastavalt laskekoha varjetele ja tugedele.
salvevahetuse. Seeria lõpetamiseks on aega üks
Arvestab varje tagant lastes relva sihtimisjoone ja
minut.
vintraua vahelist kaugust, et tabada sihtmärki.
2. seeria: laskur seisab, laetud relv käes,
Paariline annab vahetut tagasisidet
valmisolekuasendis, nägu sihtmärkide poole.
metallsihtmärgi tabamuste kohta.
Stardisignaali (vile) peale laseb aukudega seina
Soovituslik tulemus: vähemalt 10 lasku on
tagant: püsti läbi ava neli lasku, põlvelt läbi ava neli tabanud metallsihtmärki või sihtmärgi 02 A- ja Blasku ja lamades läbi ava neli lasku. Laskeasendit
tabamusala.
vahetades vahetab salve. Seeria lõpetamiseks on
aega üks minut.
3. seeria: laskur seisab, laetud relv käes,
valmisolekuasendis, nägu sihtmärkide poole.
Stardisignaali (vile) peale laseb aukudega seina
tagant: paremalt kaks lasku ja vasakult kaks lasku.
Vahetab salve ja kordab harjutust kaks korda.
Seeria lõpetamiseks on aega 1,5 minutit.
Kolmandas seerias tuleb seinaavad kinni katta.
Ühe laskepositsiooni kohta peab olema kaks
metallsihtmärki.

Vastavalt ainekava kirjeldusele
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Testi sisu ei tohi muuta.

3. jagu
Automaatrelv
36. Põhilaskeväljaõppe eesmärk on õpetada laskurile automaatrelva ohutut ning õiget
taktikalist käsitsemist ja eri kaugustel sihtmärkide kiiret ning täpset tabamist.
37. Jätkulaskeväljaõppe eesmärk on süvendada individuaalset ohutut ning taktikaliselt õiget
relvakäsitsemise oskust ja anda kogemusi tabada sihtmärke erinevates
lahinguolukordades. Jätkulaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui laskur:
37.1. tabab sihtmärki igasugustes valgusoludes eri laskeasenditest kuni 200 m
kaugusel;
37.2. tuvastab ja tabab sihtmärke abivahenditeta pimeda ajal laskmisel kuni 50 m
kauguselt;
37.3. tabab kuni 250 m kaugusel asuvaid sihtmärke pimeda ajal kunstlikus valguses
või laskmisel abivahenditega;
37.4. võtab sisse õige laskeasendi ja tabab kuni 300 m kaugusel asuvat sihtmärki
lamades, põlvelt ja püsti, kasutades varjest tekkivat tuge;
37.5. rakendab laskmise põhiprintsiipe kaugemal kui 400 m asuvate sihtmärkide
tabamiseks;
37.6. muudab laskeasendeid stabiilsuse saavutamiseks liikuvate sihtmärkide
tabamisel;
37.7. arvestab eri kaugusel paiknevate ja ootamatult ilmuvate sihtmärkide
liikumistrajektoori;
37.8. tabab sihtmärke lühikeste valangutega eri laskeasenditest kuni 25 m kauguselt;
37.9. kombineerib sihtmärgi asukoha ja kauguse määramise oskusi vastase
mahasurumisel;
37.10. eristab sihtmärke, mille tulemusel tabab õigeid sihtmärke lühidistantsilt (kuni
25 m);
37.11. kasutab lasketehnika printsiipe ühe ja mitme sihtmärgi tabamisel teadmata
distantsidel;
37.12. kombineerib oskused, et tabada rohkem kui pooltest laskudest sihtmärki
kiirtulega (3 sekundi jooksul kaks lasku) 25 m kauguselt;
37.13. tuvastab sihtmärkide asukoha, kauguse ja ohtlikumad sihtmärgid;
37.14. lahendab mitme sihtmärgi ilmudes olukorra õigesti, alustades mõjutamist
ohtlikumast sihtmärgist;
37.15. tabab sihtmärke eri kaugustelt, kandes TBK-kaitsevarustust;
37.16. tabab õhusihtmärki külg- ja otseliikumise pealt;
37.17. tabab sihtmärke eri kaugustelt seisvast ja liikuvast masinast;
37.18. kasutab relva lisaseadmeid sihtmärkide tabamiseks.
38. Põhilaskeoskuse omandamiseks peavad kõik laskurid läbima relvaõppe ning seejärel
sooritama laskeharjutused A.1 kuni A.12 ning testid nr 1, 2 ja 3.
39. Kõik relvakandmisõigust omavad ja õpetavad isikud peavad igal aastal sooritama ühe
laskeväljaõppe testi positiivselt. Väljaõppejuht määrab oma üksuse laskeväljaõppe
testimise taseme.
40. Alates jao taseme lahinglaskeharjutusest peab korraldav ja osalev isikkoosseis olema
läbinud 3. automaatrelva testi eelmise aasta jooksul.
41. Laskur, kes sooritas testi nr 3 negatiivselt ohutustehnilise vea tõttu, ei tohi osaleda alates
jao taseme lahinglaskeharjutusel. Kui selle testi sooritus luhtus lasketäpsuse, aja või
taktikalise tegevuse tõttu, on väljaõppejuhil kaalutlusõigus lubada laskur alates jao
taseme lahinglaskeharjutusele.
42. Jätkulaskeväljaõpe toimub põhilaskeväljaõppe relvalaskeharjutuste baasil, kohandades
neid vastavasse lahinguolukorda.
43. Üksus, kellele korraldatakse pimeda ajal lahinglaskeharjutust, peab enne osalema
pimeda ajal jätkulaskeväljaõppe relvalaskeharjutusel.
44. Laskeharjutused sooritatakse lahinguvarustuses.
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Tabel 6. Põhilaskeväljaõppe laskeharjutused automaatrelvast
LaskeEesmärk
Sihtmärk
harjutus
Test nr 1 Ohutu relvakäsitsemise test

A.1

Laskur seab iseseisvalt relva
normaaljooksule ja tabab
sihtmärki.

A.2

Kontrollida laskeharjutusel A.1
seatud relva normaaljooksu.
Laskur tabab lamades toega
laskeasendist 50 m ja 100 m
kaugusel oleva sihtmärgi A- ja Btabamusala.

A.3

A.4

A.5

A.6

Laskur rakendab lasketehnika
põhiprintsiipe ning oskab vältida
päästmisvigu.

Laskur võtab sisse õigeid
põhilaskeasendeid ning tabab
sihtmärki.

Laskur võtab sisse õigeid
põhilaskeasendeid, eemaldab
tekkinud tõrked ning tabab
sihtmärki.

Laskur võtab ajapiiranguga sisse
õigeid põhilaskeasendeid,
vahetab ohutult laskepositsiooni,
vahetab salve ja tabab sihtmärki.

normaaljooksule
seadmise
sihtmärk
25 m

Laskekaugus ja
-asend

25 m
lamades, toega

Laskemoona kogus
Harjutuse kirjeldus
ja tulerežiim
Vastavalt ainekava kirjeldusele
üksiklaskudega
Laskur laseb lamades toega asendist
mehaanilised
lahinguvarustuseta (kuuli- või killuvest seljas).
sihikud
Läbiviija näitab ette ja selgitab lamades toega
16 (4 + 4 + 4 + 4)
laskmise põhimõtteid. Kui tabamuste keskpunkt on
üksiklaskudega
mujal kui märklehe tabamispunktis, viib laskur
optilise sihikuga
tabamuste keskpunkti vastavusse normaaljooksule
16 (4 + 4 + 4 + 4)
seadmise sihtmärgi kontrollpunktiga.
kokku 32

Märkused
Testi sisu ei tohi muuta.
Laskeharjutus A1 on eeltingimus testi nr 3
sooritamiseks. Nii mehaaniline kui ka optiline sihik
peavad olema reguleeritud soovitud tabamispunkti
järgi. Optilise sihiku olemasolul peab laskur
kasutama seda järgnevatel laskeharjutustel
põhisihikuna. Mehaanilisi tagavarasihikuid võib
kasutada siis, kui optiline sihik ei tööta.
Selleks, et oleks tagatud relva normaaljooks, on
kohustuslik sooritada harjutused A.1 ja A.2 järjest
ühel ja samal päeval. Laskur peab ajapiiranguta
laskmisel rakendama sihtmärkide tabamiseks
lasketehnika põhiprintsiipe.
Soovituslik tulemus: mõlema kauguse teise seeria
kõik lasud tabasid sihtmärgi A- ja B-tabamusala.

50 m ja 100 m
lamades, toega

16
(4 + 4 + 4 + 4)
üksiklaskudega

Laskur laseb lamades toega ja lahinguvarustusega
50 m kauguselt kaks neljalasulist seeriat ja 100 m
kauguselt kaks neljalasulist seeriat. Rakendab
ballistika ja lasketehnika alusteadmisi. Pärast igat
seeriat kontrollitakse tulemusi ning vajaduse korral
korrigeeritakse sihikuid.

01
täiskuju

25 m püsti

20 lahingupadrunit
ja 8 kuni 20
õppepadrunit
1. seeria 10 + 4
kuni 10
2. seeria 10 + 4
kuni 10
üksiklaskudega

Laskur laseb püstiasendist lahinguvarustusega.
Lahingupaariline laeb laskurile salved, milles on
suvalises järjekorras 10 lahingupadrunit ja 4 kuni
10 õppepadrunit. Pärast igat seeriat kontrollitakse
tulemusi.

Laskmise põhirõhk on päästmisel. Laskur peab
mõistma päästmisel tehtud vigu ja oskama
iseseisvalt eemaldada relva või laskemoona tõrkeid.
Laskurid on jagatud paaridesse, üks jälgib teise
tegevust ja on valmis andma selle kohta tagasisidet.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud sihtmärgi
A- ja B-tabamusala.

01
täiskuju

lamades 100 m
põlvelt 50 m
püsti 25 m
kõik laskeasendid
toeta

30
(5 + 5 + 5 + 5 + 5
+ 5)
üksiklaskudega

Laskur laseb lamades, põlvelt ja püsti. Igast
laskeasendist laseb kaks seeriat. Igas seerias
laseb sihtmärki viis lasku. Pärast igat seeriat
kontrollitakse tulemusi.

Laskur valdab põhilaskeasendeid (püsti, põlvelt,
lamades) ja saavutab kiiresti õige sihikupildi.
Rakendab lasketehnika põhiprintsiipe sihtmärkide
tabamiseks ajapiiranguta laskmisel.
Soovituslik tulemus: iga asendi teises seerias
tabavad kõik lasud sihtmärgi A- ja B-tabamusala.

lamades 100 m
põlvelt 50 m
püsti 25 m
kõik laskeasendid
toeta

18 lahingupadrunit
ja 9 kuni 18
õppepadrunit
1. seeria 6 + 3
kuni 6
2. seeria 6 + 3
kuni 6
3. seeria 6 + 3 kuni
6
üksiklaskudega

Laskur laseb lamades, põlvelt ja püsti. Igast
laskeasendist laseb ühe seeria. Lahingupaariline
laeb laskurile salved, milles on suvalises
järjekorras 6 lahingupadrunit ja 3 kuni 6
õppepadrunit. Igas seerias laseb sihtmärki kuus
lasku. Pärast igat seeriat kontrollitakse tulemusi.

Võtab õigeid põhilaskeasendeid (püsti, põlvelt,
lamades) ja saavutab kiiresti õige sihikupildi.
Eemaldab lihtsamaid relva või laskemoona
põhjustatud tõrkeid iseseisvalt ning kiirelt varjes
olles (selle olemasolul).
Soovituslik tulemus: kõik lasud tabavad sihtmärki ja
igas seerias vähemalt viis lasku tabavad A- ja Btabamusala.

01
täiskuju

02
poolkuju

02
poolkuju

lamades 100 m
põlvelt 50 m
püsti 25 m
kõik laskeasendid
toeta

Laskur kannab lahinguvarustust, neli nelja padruniga
salve asetsevad salvetaskutes.
2. 1. seeria: käskluse peale „Lae ja pane valmis!“
laskur laeb relva ning jääb püsti
32
valmisolekuasendisse. Pärast vilet laseb 100 m
1. seeria 4 + 4 + 4
tulejoonelt 30 sekundi jooksul kaks lasku, vahetab
2. seeria 4 + 4 + 4
salve ning laseb veel kaks lasku lamades. Pärast vilet
8 padrunit jääb üle
jääb lamades laskeasendisse ja kohendab 30
üksiklaskudega
sekundi jooksul oma varustust. Läbiviija korralduse
peale liigub laskur 50 m tulejoonele. Pärast vilet laseb
põlvelt laskeasendist 50 m tulejoonelt 30 sekundi
jooksul kaks lasku, vahetab salve ning laseb veel
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Laskur kasutab oskuslikult oma lahinguvarustust,
paigutades salved ja varustuse taskutesse vastavalt
paigutamise põhimõtetele. Laskur võtab sisse õigeid
põhilaskeasendeid (püsti, põlvelt, lamades) ja
saavutab kiiresti õige sihikupildi. Teeb taktikalise
salvevahetuse.
Salve(de) mahapanek on keelatud.
Laskur tegutseb relvaga liikudes ja laskeasendit, suunda ning -positsiooni vahetades ohutult. Laskur
rakendab ajapiiranguga laskmisel sihtmärkide
tabamiseks lasketehnika põhiprintsiipe.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud sihtmärki

kaks lasku. Pärast vilet asub lamades laskeasendisse ja igas seerias vähemalt 8 lasku tabavad sihtmärgi
ehk madalamasse asendisse, et kohendada
A- ja B-tabamusala. Laskur ei lase kordagi salve
30 sekundi jooksul oma varustust.
tühjaks ega soorita ühtegi lisalasku.
Läbiviija korralduse peale liigub laskur 25 m
tulejoonele. Pärast vilet laseb laskur püstiasendist 25
m tulejoonelt 30 sekundi jooksul kaks lasku, vahetab
salve ning laseb veel kaks lasku. Pärast laskmist
asub põlvelt laskeasendisse ehk madalamasse
asendisse ning ootab edasisi korraldusi. Käskluse
peale „Lae tühjaks ja näita ette!“ teeb laskur relva
kontrolli ning läheb koos läbiviijaga sihtmärkide
juurde.
3. 2. seerias korratakse 1. seeriat.
Test nr
2

A.7

A.8

A.9

Esmase laskeoskuse ja ohutu
relvakäsitsemise test

Laskur reageerib sihtimis- ja
tabamispunkti muutumisele
vastavalt laskekaugusele.

Laskur valdab ohutuid
laskesuuna ja -asendi kohapeal
muutmise tehnikaid.

Laskur valdab ohutuid
laskesuuna ja -asendi muutmise
tehnikaid liikumise pealt.

02
poolkuju

01
täiskuju

02
poolkuju

02
poolkuju

lamades 100 m
põlvelt 50 m
püsti 25 m

lamades, toega 50 m,
100 m, 150 m, 200
m, 250 m ja 300 m

16

30 (5 + 5 + 5 + 5
+ 5 + 5)
üksiklaskudega

püsti ja põlvelt
25 m

36
1. seeria 2 + 2 + 2
+2+2+2
2. seeria 2 + 2 + 2
+2+2+2
3. seeria 2 + 2 + 2
+2+2+2
topeltlaskudega

püsti ja põlvelt
25–50 m

32
1. seeria 2 + 2 + 2
+2
2. seeria 2 + 2 + 2
+2
3. seeria 2 + 2 + 2
+2

Vastavalt ainekava kirjeldusele
Laskur rakendab ballistika ja lasketehnika
alusteadmisi, selgitab välja oma relva sihtimis- ja
tabamispunktid.
Igas seerias lastakse 50-meetrise sammuga,
alustatakse 50 m kauguselt.
Sihtmärgi A-ala alumisele joonele kinnitatakse A4
paber, mille sihtimispunktiks võetakse paberi
alumine äär. Pärast igat seeriat kontrollitakse
tulemusi ning sihtimis- ja tabamispunkti erinevused
kantakse laskepäevikusse vastavalt
laskekaugusele.
Laskur õpib ja harjutab relvaga keeramist ja
laskesuuna muutmist (vasakule, paremale, ümber)
ning kiiret laskeasendi ja sihikupildi saavutamist.
Õpitud elemente kinnistatakse laskmisega.
1. seeria 25 m: laskur seisab, laetud relv käes,
valmisolekuasendis, parem külg sihtmärkide poole.
Vile peale pöörab „vaata-keera-lase“ põhimõttel
sihtmärgi poole. Kordab tegevust kolm korda püstija kolm korda põlvelt laskeasendist.
2. seeria 25 m: laskur seisab, laetud relv käes,
valmisolekuasendis, vasak külg sihtmärkide poole.
Vile peale pöörab „vaata-keera-lase“ põhimõttel
sihtmärgi poole ning sooritab kaks lasku.
Kordab tegevust kolm korda püsti ja kolm korda
põlvelt laskeasendist.
3. seeria 25 m: laskur seisab, laetud relv käes,
valmisolekuasendis, selg sihtmärkide poole. Vile
peale pöörab „vaata-keera-lase“ põhimõttel
sihtmärgi poole ning sooritab kaks lasku. Kordab
tegevust kolm korda püsti ja kolm korda põlvelt
laskeasendist.
Laskur õpib ja harjutab relvaga keeramist ja
laskesuuna muutmist liikumise pealt (ette ja taha),
kiire laskeasendi ja sihikupildi saavutamist. Õpitud
tegevusi kinnistatakse laskmisega.
1. seeria start 50 m: laskur seisab, laetud relv
käes, valmisolekuasendis, nägu sihtmärkide poole.
Vile peale liigub „vaata-keera-lase“ põhimõttel
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Testi sisu ei tohi muuta.

Laskur, lähtudes sihtmärgi tüübist ja kaugusest,
tabab sihtmärki.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud
sihtmärki.
Kui relval on nii optiline kui ka mehaanilised sihikud,
harjutada (laskemoona olemasolul) laskmist mõlema
sihtimissüsteemiga.

Laskur tegutseb relvaga liikudes ja laskeasendit, suunda ning -positsiooni vahetades ohutult.
Laskur rakendab erinevaid valmisolekuasendeid, et
tabada sihtmärki võimalikult kiiresti.
Tabab ootamatult ilmuvaid sihtmärke.
Tabab kiiresti sihtmärki lühidistantsilt.
NB! Esmakordsel laskmisel tuleb harjutada
paukpadrunitega.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud
sihtmärki.

Laskur tegutseb relvaga liikudes ja laskeasendit, suunda ning -positsiooni vahetades ohutult.
Rakendab erinevaid valmisolekuasendeid, et tabada
sihtmärki võimalikult kiiresti.
Tabab ootamatult ilmuvaid sihtmärke.
Tabab kiirelt sihtmärki lühidistantsilt.
NB! Esmakordsel laskmisel tuleb harjutada

4. seeria 2 + 2 + 2
+2
topeltlaskudega

A.10

A.11

A.12

Laskur valdab ebastandardseid
laskeasendeid.

Laskur võtab ajapiiranguta sisse
õigeid ebastandardseid
laskeasendeid, vahetab ohutult
laskepositsiooni, rakendab
salvevahetuse drille ja tabab
sihtmärki.

Laskur võtab ajapiiranguga sisse
õigeid ebastandardseid
laskeasendeid, vahetab ohutult
laskepositsiooni, rakendab
salvevahetuse drille ja tabab
sihtmärki.

KV metall-SM
või selle
puudumisel
02 poolkuju
NB!
Metallsihtmärki on
keelatud
lasta
lähemalt kui
51 m
KV metall-SM
või selle
puudumisel
02 poolkuju
NB!
Metallsihtmärki on
keelatud
lasta
lähemalt kui
51 m

KV metall-SM
või selle
puudumisel
02 poolkuju
NB!
Metallsihtmärki on
keelatud lasta
lähemalt kui
51 m

erinevad
laskeasendid
100 m

toega 75 m
astmetega sein;
toeta 51 m
aukudega sein;
toeta 51 m
aukudega sein;
laskepositsioonid
sama suured kui
3. testil

toega 75 m
astmetega sein;
toeta 51 m
aukudega sein;
toeta 51 m
(metallsihtmärk)
või
toeta 25 m
(pappsihtmärk)
aukudega sein;
laskepositsioonid
sama suured kui
3. testil

36
üksiklaskudega

39
1. seeria
4+4+4
2. seeria
4+4+4
3. seeria
4+4+4
3 padrunit jääb üle,
topeltlaskudega

39
1. seeria
4+4+4
2. seeria
4+4+4
3. seeria
4+4+4
3 padrunit jääb üle,
topeltlaskudega

sihtmärgi poole ning vile peale reageerib ja laseb
kaks lasku püstiasendist. Kordab tegevust neli
korda.
2. seeria start 25 m: laskur seisab, laetud relv
käes, valmisolekuasendis, selg sihtmärkide poole.
Vile peale liigub sihtmärkidest eemale, vile peale
pöörab „vaata-keera-lase“ põhimõttel sihtmärgi
poole ning sooritab kaks lasku püstiasendist.
Kordab tegevust neli korda.
3. seeria: korratakse 1. seeriat, kuid laskur
sooritab lasud põlvelt laskeasendist.
4. seeria: korratakse 2. seeriat, kuid laskur
sooritab lasud põlvelt laskeasendist.

paukpadrunitega.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud
sihtmärki.

Laskur õpib ja harjutab ebastandardseid
laskeasendeid: tugede kasutamist avadest, varjete
ja nurkade tagant laskmisel. Õpitud elemente
kinnistatakse laskmisega.
Harjutusel kasutatakse standardseid
3. automaaditesti seinu. Ühel laskepositsioonil on
üks aukudega sein ja üks astmetega sein. Ühe
laskepositsiooni kohta on kaks metallsihtmärki.

Laskur võtab sisse õigesti mittestandardseid
laskeasendeid ja saavutab kiiresti õige sihikupildi.
Kohandab laskeasendeid vastavalt laskekoha
varjetele ja tugedele.
Paariline annab vahetut tagasisidet metallsihtmärgi
tabamuste kohta.
Soovituslik tulemus: kõik lasud on tabanud
metallsihtmärki või sihtmärgi 02 A- ja B- tabamusala.

Laskur kannab lahinguvarustust, kolm viie padruniga
salve asetsevad salvetaskutes.
1. seeria: laskur laseb astmetega seina toena
kasutades: püsti toega neli lasku, põlvelt toega neli
lasku ja lamades toega neli lasku. Laskeasendit
vahetades vahetab salve.
2. seeria: laskur laseb aukudega seina tagant: püsti
läbi ava neli lasku, põlvelt läbi ava neli lasku ja
lamades läbi ava neli lasku. Asendit vahetades teeb
taktikalise salvevahetuse.
3. seeria: laskur laseb aukudega seina tagant:
paremalt kaks lasku ja vasakult kaks lasku. Vahetab
salve ja kordab harjutust kaks korda.
Ühe laskepositsiooni kohta on kaks metallsihtmärki.
Laskur kannab lahinguvarustust, kolm viie padruniga
salve asetsevad salvetaskutes.
1. seeria: laskur seisab, laetud relv käes,
valmisolekuasendis, nägu sihtmärkide poole.
Stardisignaali (vile) peale laseb astmetega seina
toena kasutades: püsti toega neli lasku, põlvelt toega
neli lasku ja lamades toega neli lasku. Asendit
vahetades teeb taktikalise salvevahetuse. Seeria
lõpetamiseks on aega üks minut.
2. seeria: laskur seisab, laetud relv käes,
valmisolekuasendis, nägu sihtmärkide poole.
Stardisignaali (vile) peale laseb aukudega seina
tagant: püsti läbi ava neli lasku, põlvelt läbi ava neli
lasku ja lamades läbi ava neli lasku. Laskeasendit
vahetades teeb salvevahetuse. Seeria lõpetamiseks
on aega üks minut.
3. seeria: laskur seisab, laetud relv käes,

Laskur võtab sisse õigeid põhi- (püsti, põlvelt,
lamades) ja ebastandardseid laskeasendeid ning
saavutab kiiresti õige sihikupildi. Teeb varjes olles
taktikalisele salvevahetuse. Vahetab salve enne
relva tühjaks saamist. Tegutseb relvaga ohutult
liikudes ja laskeasendit, -suunda ning -positsiooni
vahetades. Kohandab laskeasendeid vastavalt
laskekoha varjetele ja tugedele. Arvestab varje
tagant lastes relva sihtimisjoone ja vintraua vahelist
kaugust, et tabada sihtmärki.
Paariline annab vahetut tagasisidet metallsihtmärgi
tabamuste kohta.
Soovituslik tulemus: vähemalt 10 lasku on tabanud
metallsihtmärki või sihtmärgi 02 A- ja B-tabamusala.
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Laskur võtab sisse õigeid põhi- (püsti, põlvelt,
lamades) ja ebastandardseid laskeasendeid ning
saavutab kiiresti õige sihikupildi. Teeb varjes olles
taktikalise salvevahetuse. Vahetab salve enne relva
tühjaks saamist. Tegutseb relvaga liikudes ja
laskeasendit, -suunda ning -positsiooni vahetades
ohutult. Kohandab laskeasendeid vastavalt
laskekoha varjetele ja tugedele. Arvestab varje
tagant lastes relva sihtimisjoone ja vintraua vahelist
kaugust, et tabada sihtmärki.
Paariline annab vahetut tagasisidet metallsihtmärgi
tabamuste kohta.
Soovituslik tulemus: vähemalt 10 lasku on tabanud
metallsihtmärki või sihtmärgi 02 A- ja B- tabamusala.

valmisolekuasendis, nägu sihtmärkide poole.
Stardisignaali (vile) peale laseb aukudega seina
tagant: paremalt kaks lasku ja vasakult kaks lasku.
Vahetab salve ja kordab harjutust kaks korda. Seeria
lõpetamiseks on aega 1,5 minutit. Kolmandas seerias
tuleb seinaavad kinni katta.
Ühe laskepositsiooni kohta peab olema kaks
metallsihtmärki.

Test nr 3

Lahinglaskmisteks valmisoleku
test

02
poolkuju

lamades
toeta 100 m
toega 75 m
sein nr 1;
toeta 50 m
sein nr 2;
toeta 25 m
sein nr 3

48

Vastavalt ainekava kirjeldusele
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Testi sisu läbiviimist ei tohi muuta.

4. jagu
Sileraudne püss
45. Laskeväljaõppe eesmärk on anda laskurile sileraudse püssi käsitsemisoskused, mis
võimaldavad tabada kuni 25 m kaugusel asuvat sihtmärki nr 02.
46. Põhilaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui laskur:
46.1. käsitseb relva ohutult;
46.2. võtab sisse püsti laskeasendi;
46.3. tabab seisvaid ja ilmuvaid sihtmärke kuni 25 m kauguselt.
47. Jätkulaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui laskur:
47.1. eristab ja tabab seisvaid ning ilmuvaid sihtmärke lähidistantsilt;
47.2. käsitseb relva eritingimustes.
48. Põhilaskeoskuse omandamiseks peavad kõik laskurid läbima laskeharjutused PP.1 kuni
PP.5 (vt tabel 7).
49. Ilmuvate sihtmärkide puudumisel võib need asendada seisvate sihtmärkidega.
50. Väljaõppejuht võib kohandada jätkulaskeväljaõppe laskeharjutusi väljaõppe
eesmärkidega sobivaks, kombineerides selleks erinevaid laskeharjutusi ja lisades
harjutust rikastavaid ja väljaõppetaset parandavaid elemente, nagu ajapiirang või
takistus(t)e ületamine, taktikaline liikumine, laskmine nõrgemast käest või õlast, salve- ja
relvavahetus,
laskmine
gaasimaskiga,
valgustusvahendite
kasutamine
jne.

20/87

Tabel 7. Põhilaskeväljaõppe laskeharjutused sileraudsest püssist
Laskeharjutus

Eesmärk

Sihtmärk

PP.1

Laskur tutvub relva
laskeomadustega ja oskab võtta sisse õige
laskeasendi.

02

PP.2

Laskur suudab võtta laskeasendit eri
suundades ja tabada sihtmärki kõigi
laskudega.

02

PP.3

Laskur suudab relva laskmiseks ette
valmistada ja tabada sihtmärki kõigi
laskudega.

02

PP.4

Laskur suudab valida õigeid sihtmärke ja
tabada neid nii, et keelatud sihtmärgid
jäävad puutumata.

02

PP.5

Laskur suudab liikuda laskepositsioonide
vahel, valida õigeid sihtmärke ja tabada
neid iga lasuga.

02
võimaluse korral
tõusvad
sihtmärgid

Laskekaugus
ja
Laskemoon
Harjutuse kirjeldus ja hindamine
-asend
Laskur seisab tulejoonel. Relv on valmisolekuasendis ja laetud nelja padruniga, padrun padrunipesas. Pärast
16
5–10 m
4 × (1 + 1 + 1 käsklust sooritab laskur sihtmärki neli lasku. Pärast igat seeriat minnakse sihtmärkide juurde ning instruktor
püsti
selgitab laskurile tema tulemusi ja tehtud vigu. Seeriat korratakse neli korda.
+ 1)
Laskur seisab tulejoonel. Relv on valmisolekuasendis ja laetud nelja padruniga, padrun padrunipesas. Laskuri
lähteasend on 1. ja 2. seerias vasaku küljega, 3. ja 4. seerias parema küljega ning 5. ja 6. seerias seljaga
24
sihtmärkide poole. Pärast igat märguannet pöörab laskur end sihtmärkide poole, sooritab lasu püsti
5–10 m
6 × (1 + 1 + 1
laskeasendist ning asub seejärel algasendisse. Pärast igat seeriat minnakse sihtmärkide juurde ning instruktor
püsti
+ 1)
selgitab laskurile tema tulemusi ja tehtud vigu. Seeriat korratakse kuus korda.
Hindamine: kõik lasud tabavad sihtmärki.
Laskur seisab tulejoonel. Relv on valmisolekuasendis ja laetud kahe padruniga, kaks padrunit on padrunivöös
või kinnitatud rakmetesse. Pärast märguannet sooritab laskur ühe lasu püsti- ja põlveltasendist. Pärast teist
lasku laeb relva põlvelt laskeasendist ja sooritab ühe lasu põlvelt ning püsti laskeasendist, vajaduse korral valib
5–10 m
12
püsti, põlvelt
3 × (2 + 2) parema positsiooni, liikudes külgsuunas. Pärast igat seeriat minnakse sihtmärkide juurde ning instruktor selgitab
laskurile tema tulemusi ja tehtud vigu. Seeriat korratakse kolm korda.
Hindamine: kõik lasud tabavad sihtmärki.
Laskur seisab tulejoonel seljaga sihtmärkide poole. Relv on laetud nelja padruniga ja kaitseriivistatud, padrun
15
padrunipesas. Pärast märguannet pöörab laskur end ümber ja sooritab lasud igasse lubatud sihtmärki, vajaduse
5–25 m
3 × (1 + 1 + 1
korral valib külgsuunas liikudes parema positsiooni. Pärast igat seeriat minnakse sihtmärkide juurde ning
püsti, põlvelt
+1+
instruktor selgitab laskurile tema tulemusi ja tehtud vigu.
1)
Hindamine: kõik lasud tabavad vaid lubatud sihtmärki.
Laskur seisab tulejoonel seljaga sihtmärkide poole. Relv on laetud kaheksa padruniga ja kaitseriivistatud,
padrun padrunipesas, kaheksa padrunit on padrunivöös või kinnitatud rakmetesse. Pärast märguannet pöörab
laskur end ümber ja sooritab lasud igasse lubatud sihtmärki. Kui esimeselt tasandilt on kõik lubatud sihtmärgid
5–25 m
16 (8+ 8)
tabatud, liigub teisele ja kolmandale tasandile. Laskmine jätkub, kuni tabatud on kõiki lubatud sihtmärke. Relva
püsti, põlvelt
laadimine toimub varjatult ja eraldi käskluseta. Laskepositsioon ei tohi olla varjest eespool.
Hindamine: kõik lasud tabavad vaid lubatud sihtmärki.
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5. jagu
Kuulipilduja
51. Põhilaskeväljaõppe eesmärk on anda kuulipildurile kuulipilduja käsitsemise oskused, mis
võimaldavad tabada tõhusa tulega kuni 500 m kaugusel asuvat sihtmärki nr 02.
52. Jätkulaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui kuulipildur:
52.1. tuvastab ja tabab sihtmärke abivahenditeta pimeda ajal laskmisel kuni 50 m
kauguselt;
52.2. tabab kuni 300 m kaugusel asuvaid sihtmärke pimeda ajal kunstlikus valguses
või laskmisel abivahenditega;
52.3. arvestab eri kaugustel paiknevate ja ootamatult ilmuvate sihtmärkide
liikumistrajektoore;
52.4. rakendab lasketehnika printsiipe ühe ja mitme sihtmärgi tabamisel teadmata
distantsidel;
52.5. tabab sihtmärke eri kaugustelt, kandes TBK-kaitsevarustust;
52.6. tabab õhusihtmärki külg- ja otseliikumise pealt;
52.7. tabab sihtmärke eri kaugustelt seisvast ja liikuvast masinast;
52.8. kasutab sihtmärkide tabamiseks relva lisaseadmeid.
53. Põhilaskeoskuse omandamiseks peavad kuulipildur ning tema abi sooritama
laskeharjutused KP.1 kuni KP.4. Põhilaskeväljaõppe taset hinnatakse lasketestiga KP.5
(vt tabel 8).
54. Laskeharjutus kuulipildujast sooritatakse lahinguvarustuses.
55. Laskeharjutuse KP.1 (sihtimispunkti leidmine) puhul tuleb enne laskemoonaga laskmist
harjutada paukpadrunitega.
56. Kuulipildujavalangu pikkus:
56.1. lühike valang: 3−5 lasku;
56.2. pikk valang: 8−12 lasku.
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Tabel 8. Laskeharjutused kuulipildujast
Laskeharjutus

KP.1

Eesmärk

Kuulipildur:
1) leiab iseseisvalt
sihtimispunkti;
2) tabab 100 m sihtmärki.

Sihtmärk

KP.2

KP.3

KP.4

KP.5

KP.6

KP.7

Kuulipildur:
1) suudab tabada eri
kaugustel sihtmärke;
2) seadistab sihikut sihtmärgi
kauguse järgi;
3) peab arvet laskemoona
kulu üle.
Kuulipildur:
1) suudab tabada eri
kaugustel sihtmärke
vähemalt üks kord;
2) oskab kiirelt sihtmärke
vahetada ja valida neid
tähtuse järgi.
Kuulipildur ja tema abi
oskavad teha tuleparanduste
tegemisel koostööd.

Laskeoskustaseme määramine
(lasketest)

Kuulipildur:
1) käsitseb relva ohutult nii
seisval kui liikuval masinal;
2) tabab seisvat sihtmärki
seisvast masinast;
3) annab vastutuld liikuvast
masinast.
Kuulipildur:
1) suudab avada kiiresti tule

Laskemoona
kogus ja
tulerežiim

100 m
lamades

15
(5 + 5 + 5),
neist 5
õppepadrunid;
üksiklaskudega

1m×1m

Kuulipildur:
1) laseb lühikeste
valangutega;
2) tabab 100 m sihtmärki.
Kuulipildur:
1) laseb põhilaskeasenditest;
2) tabab sihtmärki eri
kaugustelt.

Laskekaugus ja
-asend

01

02

02

1 m × 1 m tk 1
100 m;
tõusev
sihtmärk 02
tk 5
200–500 m

02

02
tk 4

100 m
lamades

90
30 + 30+ 30
lühikeste
valangutega

100 m
lamades ja
põlvelt;
50 m püsti

75
(25 + 25 + 25)
lühikeste
valangutega

Harjutuse kirjeldus ja hindamine
Lastakse punktsihtmärki. Harjutatakse õige sihtimispunkti leidmist.
Laskemoonalint laetakse mõlemas seerias lahingupadrunitega üle ühe (padrunite vahele jääb tühi lindilüli). Lastakse
üksiklaskudega.
1. seeria: laskmiste läbiviija veendub kuulipilduri relva käsitsemise oskuses.
2. seeria: seeria tulemuste põhjal tehakse vajalikud parandused. Vajadusel korratakse harjutust kuni õige sihtimispunkti
leidmiseni. Pärast igat seeriat kontrollitakse tabamusi, et selgitada välja sihtimispunkt.
Harjutatakse laskmist lühikeste valangutega. Lastakse punktsihtmärki.
Laskmine koosneb kolmest seeriast. Igas seerias lastakse lühikeste valangutega 30 lahingupadrunit (ühe valanguga kuni
viis padrunit). Pärast igat seeriat kontrollitakse tabamustihedust ja vajadusel muudetakse laskeasendit.
Tulemus loetakse rahuldavaks, kui tabamuste grupi diameeter ei ole suurem kui 75 cm.
Harjutatakse laskmist põhilaskeasenditest. Lastakse seisvat sihtmärki.
1. ja 2. seeria: lamades ja põlvelt laskeasendist lastakse 100 m kaugusel asuva sihtmärgi pihta lühikeste valangutega
25 lasku. 3. seeria: püsti laskeasendist lastakse 50 m kaugusel asuva sihtmärgi pihta lühikeste valangutega 25 lasku.
Tabamusi kontrollitakse pärast igat seeriat. Tulemus loetakse rahuldavaks, kui tabamuste grupi diameeter ei ole suurem
kui 75 cm.

200–600 m
lamades

100
lühikeste
valangutega

Harjutatakse eri kaugustel sihtmärkide tabamist. Lastakse seisvaid (olemasolul tõusvaid) sihtmärke.
Iga 100 m järel on kaks üksiksihtmärki (kaugustel 200, 300, 400, 500 ja 600 m). Üksiksihtmärkide vahekaugus on
vähemalt 5 m. Iga sihtmärgi tabamiseks on 10 padrunit.
Tabamusi kontrollitakse pärast laskmist.

200–600 m
lamades

200;
tulerežiim
laskuri valikul

Harjutatakse kuulipildujapaari koostööd tulejuhtimisel ja tuleparanduste tegemisel. Lastakse seisvaid (olemasolul
tõusvaid) sihtmärke. Iga 100 m järel on kaks paarissihtmärki (kaugustel 200, 300 ja 400 m). Kolmest sihtmärgist
kombineeritud sihtmärk on vahemaadel 500 m ja 600 m. Sihtmärkide vahekaugus on vähemalt 3 m. Iga sihtmärgi
tabamiseks on 10 padrunit. Lastakse lahinguvarustuses.
Tabamusi kontrollitakse pärast laskmist (antakse tagasisidet lahingupaari koostöö ja tuletõhususe kohta).

100 m
200–500 m
lamades

55
(20 + 25)
lühikeste
valangutega

100−300 m;
100
laskeasend
(50 + 50)
vastavalt masina tulerežiim laskuri
iseärasustele
valikul

200 m

100;
tulerežiim

Lasketesti 1. seerias lastakse seisvat sihtmärki, 2. seerias tõusvaid sihtmärke.
1. seeria: laskemoonalint on laetud 20 padruniga. Lastakse lamades 100 m sihtmärki omas tempos.
Hindamine: arvestuse saab, kui 50 cm ringi sees on vähemalt 12 tabamust.
2. seeria: laskemoonalint on laetud 25 padruniga.
Iga 100 m järel on üks tõusev sihtmärk, mille tabamiseks on laskuril üks valang (v.a 500 m sihtmärk).
Sihtmärke tõstetakse lähemalt kaugemale.
Kui kuulipildur ei taba sihtmärki ühe valanguga, siis langetatakse seda (v.a 500 m tõusev sihtmärk, mida lastakse, kuni
laskemoon on otsas). Hindamine: arvestuse saab, kui on tabatud kõiki sihtmärke. Koondhinne saadakse, kui mõlema
seeria eest on saadud arvestus.
Harjutatakse laskmist seisvast ja liikuvast masinast, mis on selleks otstarbeks kohandatud (nt soomuk PASI, MB
UNIMOG-i kuulipilduritorn jne). Lastakse seisvaid sihtmärke. 100 m peal 2 tk, 200 m peal 2 tk ja 300 m peal 4 tk.
Üksiksihtmärkide vahekaugus on vähemalt 3 m. Laskmine toimub kahe seeriana. Igas seerias lastakse 50 padrunit.
Masina liikumiskiirus ei tohi esimesel harjutuskorral olla suurem kui 10 km/h. Laskeharjutusel kantakse lahinguvarustust.
1. seeria: lastakse seisvast masinast.
2. seeria: lastakse liikuvast masinast. Tabamusi kontrollitakse pärast igat seeriat.
Harjutatakse laskmist ajapiiranguga ja kuulipildujapaari koostööd relva seadmisel lahinguasendisse ning vastase
hävitamisel.
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ja tabada sihtmärki;
2) (abi) suudab katta
kuulipilduri tegevust ning
teha tuleparandusi.

üksiksihtmärk

laskuri valikul

Lastakse seisvat sihtmärki.
Sihtmärkide vahekaugus on vähemalt 10 m.
Sihtmärgid nummerdatakse.
Laskemoon laetakse 50-padrunilistesse lintidesse. Kuulipildujapaari lähteasend on püsti, relv rännakuasendis. Pärast
käsklust (nt „Hävita sihtmärgid 1 ja 3!”) on kuulipildujapaaril sihtmärkide pihtamiseks aega 10 sekundit. Harjutust
korratakse laskemoona lõppemiseni.
Pärast laskmist kontrollitakse tabamusi ning antakse tagasisidet lahingupaari koostöö ja tuletõhususe kohta.
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6. jagu
12,7 mm raskekuulipilduja
57. Põhilaskeväljaõppe eesmärk on anda
kuulipildurile
raskekuulipilduja
käsitsemise
oskused, mis võimaldavad tabada relva tõhusa tule ulatuses seisvaid ja liikuvaid maaning õhusihtmärke.
58. Põhilaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui kuulipildur:
58.1. kasutab relva ohutult ja eemaldab tõrked;
58.2. seab relva normaaljooksule;
58.3. avastab sihtmärke maa- ja õhuseire abil;
58.4. tabab seisvaid ja liikuvaid sihtmärke eri laskekaugustelt;
58.5. töötab
oskuslikult
raskekuulipilduja
meeskonnas
või
koostöös
soomukimeeskonnaga;
58.6. võtab sisse õigeid põhilaskeasendeid;
58.7. oskab teha tuleparandusi vastavalt tabamus- ja vaatlustulemustele;
58.8. oskab teha tuleülekannet.
59. Jätkulaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui kuulipildur:
59.1. tabab sihtmärke pimeda ajal, kasutades selleks lahinguvälja valgustamist ja
öiseks laskmiseks mõeldud sihikuid või abivahendeid;
59.2. planeerib tuletegevust ja teeb koostööd teiste allüksuste raskekuulipildujatega
meeskonna, rühma ja kompanii tasemel;
59.3. annab ja täidab tulekäsklusi ning kasutab raskekuulipildujat ja üksuse teisi relvi
kombineeritult;
59.4. juhib raskekuulipildujameeskonna, jao ja rühma tegevust.
60. Põhilaskeoskuse omandamiseks peavad kõik raskekuulipildujameeskonna liikmed
läbima laskeharjutused RKP.1 kuni RKP.6 ja soomukimeeskonna liikmed RKP.S.1 kuni
RKP.S.5 (vt tabel 9).
61. Enne 12,7 mm raskekuulipilduja laskmisi soomukilt peab läbima 12,7 mm
raskekuulipilduja põhilaskeväljaõppe ja soomuki väljaõppe.
62. Enne soomukilt 5,56/7,62 mm kuulipilduja laskmisi peab olema läbitud kuulipilduja
põhilaskeväljaõpe.
63. Kõik allüksused, kelle varustustabelis on 12,7 mm kuulipilduja kinnitatud meeskonnata,
võivad määrata relva kohta kuni kuus isikut, kes läbivad laskeharjutused RKP.1 kuni
RKP.6.
64. Laskeharjutustel RKP.Õ1 kuni Õ2 on vajalik kõrge kolmjala ja reflekssihiku olemasolu,
masinalt lastakse turellilt.
65. Jätkulaskeväljaõpet, kus imiteeritakse erinevaid lahinguolukordi, korraldatakse
põhilaskeharjutuste baasil, tehes vajalikke muudatusi.
66. Kõik soomukitega varustatud üksustes teenivad isikud, kes on määratud kuulipilduri
ametikohale, peavad läbima laskeharjutused RKP.S1 ja RKP.S5 ning kuulipilduri abi
ametikohal laskeharjutuse RKP.S1.
67. Vähendatud võimsusega laskemoona (ingl reduced range − RR) kasutada
laskeharjutustel kuni 800 m distantsil.
68. Õhutõrjeüksused ja raskekuulipildujad, kelle varustuses on kõrge kolmjalg õhusihtmärgi
tabamiseks, peavad võimaluse korral läbima laskeharjutused RKP.Õ1 ja RKP.Õ2.

25/87

Tabel 9. Põhilaskeväljaõppe laskeharjutused 12,7 mm raskekuulipildujast kolmjalalt
Laskeharjutus

RKP.1

Eesmärk

Kuulipildur oskab seada relva
normaaljooksule.

RKP.2
Kuulipildur tabab soomukisihtmärki
eri laskekaugustel.
RKP.3

RKP.4

Kuulipildur hindab kaugusi, teeb
tuleülekandeid ja tabab sihtmärke
eri laskekaugustel.

RKP.5

Kuulipildur tabab soomukisihtmärki
pimedas eri laskekaugustel.

RKP.6

Kuulipildur:
1) määrab liikuva
sihtmärgi kauguse;
2) arvestab sihtmärgi
ennakut ja suunab
tuld;
3) annab tõkketuld
sihtmärgi ette.

Sihtmärk

Laskekaugus

07 (soomuk
otsevaates)

100 m

07 (soomuk
otsevaates)
(3 sihtmärki
eri kaugustel)
1. grupp:
3 + 3 sihtmärki
(nr 02 ja 03);
2. grupp:
3 + 3 sihtmärki
(nr 02 ja 03);
3. grupp:
1 sihtmärk (nr 07)
07 (soomuk
otsevaates)
(3 sihtmärki
eri kaugustel)

08 (soomuk
külgvaates) liikuv

300 m, 500 m, 700 m
1000 m, 1300 m,
1500 m

Laskemoona
kogus ja
tulerežiim
50
(5 × 10)
üksiklasud ja lühikesed
valangud
100
(50 + 50)
lühikesed valangud
100
(50 + 50)
lühikesed valangud

Harjutuse kirjeldus ja hindamine

Relvad seatakse normaaljooksule.
Hindamine: tabamuste grupi diameeter 100 m peal on 60 cm.

Harjutus koosneb kahest seeriast. Esimene on harjutamiseks ja teine hindamiseks. Mõlema
seeria ajal tehakse lindi- ja vintrauavahetus (~25 + ~25).
Hindamine: kõigil sihtmärkidel peab olema vähemalt kolm tabamust.

1. grupp – 300 m
2. grupp – 500 m
3. grupp – 700 m

200
(100 + 100)
lühikesed valangud

Harjutus koosneb kahest seeriast. Esimene on harjutamiseks ja teine hindamiseks.
Laskealal on kolm eri pikkusega distantsi. 1. ja 2. grupis on imiteeritud vastase (VA) jalavägi.
Jalaväesihtmärkide vahekaugus grupis peab olema 4−6 m, imiteerimaks VA rünnakut
(tuli ja liikumine).
Kuulipildur peab hävitama kõik kolm sihtmärgigruppi, leides iseseisvalt sihtmärgid, määrates
nende kauguse ja tehes tuleülekandeid. Igas seerias lastakse 100 padrunit. Mõlema seeria ajal
tehakse lindi- ja vintrauavahetus (~50 + ~50).
Hindamine: iga sihtmärgigrupi kuuest sihtmärgist peab olema tabatud vähemalt kolm sihtmärki
ja VA soomukis kolm tabamust.

300 m, 400 m, 500 m

100
(50 + 50)
lühikesed valangud

Harjutus koosneb kahest seeriast. Esimene on harjutamiseks ja teine hindamiseks.
Hindamine: kõigil sihtmärkidel peab olema vähemalt kolm tabamust.

400–700 m
kolmjalalt istuli,
masinalt püsti

50
(25 + 25)
lühikesed ja pikad
valangud
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Liikuva maasihtmärgi häirimine või hävitamine.
Harjutatakse relvameeskonna koostööd ning padrunilindi vahetamist.
Harjutus koosneb kahest seeriast, igas lastakse 25 padrunit vasakult või paremalt mööduva
sihtmärgi pihta. Kuulipildujalint on laetud 25 padruniga, millest iga neljas on trasseeriv padrun.
Sihtmärgi liikumiskiirus on 15–30 km/h. Relv on kinnitatud kolmjalale või sõidukile. Laskeasend
oleneb relvakomplekti kuuluvast kolmjalast.
Pärast igat seeriat antakse tagasisidet.
Hindamine: arvestuse saab, kui sihtmärgis on vähemalt 10 tabamust.

Tabel 10. Põhilaskeväljaõppe laskeharjutused 12,7 mm raskekuulipildujast soomukilt
Laskeharjutus

Eesmärk

Sihtmärk

Laskekaugus

Laskemoona
kogus ja
tulerežiim

100 m

50
(5 × 10)
üksiklasud ja lühikesed
valangud

Harjutus on mõeldud sihturile ja tema abile leidmaks õiget laskeasendit seisvast soomukist
laskmisel. Harjutus sooritatakse SISU tagaluugist püsti laskeasendist selliselt, et sihtur seisab
soomukis ja kuulipilduja asetseb masina peal. Harjutus koosneb ühest harjutavast seeriast.
Hindamine: harjutus loetakse sooritatuks, kui igas sihtmärgis on vähemalt üks tabamus.

Harjutus koosneb kahest seeriast. Esimene on harjutamiseks ja teine hindamiseks.
Mõlema seeria ajal tehakse lindivahetus (~25 + ~25).
Hinnatakse sihtmärgi tabamist ja lindivahetust. Harjutus loetakse sooritatuks, kui igas sihtmärgis on:
1) SISU-l vähemalt viis tabamust igas sihtmärgis; 2) SISU-l vähemalt 15 tabamust igas sihtmärgis.

Sihtur oskab seada relva
normaaljooksule.

07 (soomuk
otsevaates)

Sihtur ja tema abi tabab sihtmärke.

02 täiskuju
(1 grupp
3 sihtmärki)

300 m

50
lühikesed valangud

Sihtur tabab soomukisihtmärki eri
laskekaugustel.

07 (soomuk
otsevaates)
(kokku
3 sihtmärki)

300 m
500 m
700 m

100
(50 + 50)
lühikesed valangud

Sihtur tabab soomukisihtmärki eri
RKP.S3 laskekaugustel.

07 (soomuk
otsevaates)
(kokku
3 sihtmärki)

1000 m
1300 m
1500 m

RKP.S1

Harjutuse kirjeldus ja hindamine

Harjutus on mõeldud sihturile.
Hindamine: soomustransportööri SISU (edaspidi SISU) tabamuste grupi diameeter 100 m peal on
60 cm. SISU tabamuste grupi diameeter 100 m peal on 30 cm.

RKP.S2

Sihtur tabab soomukisihtmärki eri
laskekaugustel, juhib soomukijuhi
RKP.S4 tegevust erinevate lahinguliste
protseduuride läbiviimise
tõhustamiseks.

RKP.S5

Sihtur suudab tabada sihtmärke
pimedas eri laskekaugustel.

100
(50 + 50)
lühikesed valangud

Harjutus on mõeldud sihturile ja ühele jaost määratud sõdurile.
Harjutus koosneb kahest seeriast. Esimene on harjutamiseks ja teine hindamiseks.
Mõlema seeria ajal tehakse lindivahetus (~25 + ~25).
Hindamine: kõigis sihtmärkides peab olema vähemalt kolm tabamust.

07 (soomuk
otsevaates)
(kokku
3 sihtmärki)

500–600 m
800–1000 m
1200–1500 m

200
(2 × 50 + 2 × 50)
lühikesed valangud

Soomukimeeskond harjutab soomuki manööverdamist ühelt positsioonilt teisele ja sihtur harjutab
sihtmärkide tabamist. Harjutus koosneb kahest seeriast ja selle ülesehitus on järgmine. Harjutus
algab varjepositsioonilt. Soomuk liigub põhipositsioonile, sihtur täidab tuleülesande ja laskemoona
lõppedes liigub soomuk varjepositsioonile. Varjepositsioonil vahetatakse vintraud ja lint ning
soomuk liigub vahetuspositsioonile, kus sihtur jätkab tuleülesande täitmist.
Hindamine: hinnatakse sihtmärgi tabamist, lindi- ja vintrauavahetust (ohutusnõuetest ja
ajapiirangutest kinnipidamist, soorituse tehnilist korrektsust) ning sihturi ja soomukijuhi koostööd
(sihturi käskluste korrektsust ja asjakohasust, soomukijuhi täpsust ning ajastust käskluste
täitmisel).
Harjutus loetakse sooritatuks, kui igas sihtmärgis on: 1) SISU-l vähemalt viis tabamust igas
sihtmärgis; 2) SISU-l vähemalt 15 tabamust igas sihtmärgis.

07
(kokku 3
sihtmärki)

300 m
400 m
500 m

100
(50 + 50)
lühikesed valangud

Harjutust tehakse kaks korda. Esimene on harjutamiseks ja teine hindamiseks.
Mõlema seeria ajal tehakse lindivahetus (~25 + ~25).
Hindamine: hinnatakse sihtmärgi tabamist ja lindivahetust.
Harjutus loetakse sooritatuks, kui igas sihtmärgis on: 1) SISU-l vähemalt viis tabamust igas
sihtmärgis; 2) SISU-l vähemalt 15 tabamust igas sihtmärgis.
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Sihtur tegutseb varitsusse sattudes
vastavalt drillile ja tabab sihtmärgiala
liikuvalt soomukilt.

03
kaks gruppi, igas
3 sihtmärki

200–250 m

100
(50 + 50)
pikad valangud

Harjutus on mõeldud sihturile. Harjutus sooritatakse SISU tagaluugist püsti laskeasendist selliselt,
et sihtur seisab soomukis ja 5,56/7,62 mm kuulipilduja asetseb masinal.
Harjutus koosneb kahest seeriast.
Harjutatakse laskmist liikuvast soomukist (varitsusvastane drill – vastase jaosuurune üksus).
Soomuk on küljega sihtmärkide poole ning liigub paralleelselt sihtmärkidega. Soomuki liikumiskiirus
on 15−20 km/h, pärast varitsusse sattumist 25−30 km/h.
Hindamine: läbiviija annab iga seeria lõpus selgitatud hinnangu meeskonna tegevusele
(reageerimiskiirus, sihtmärgi osutamine, ohutusnõuete täitmine, sihitud laskmine).
Märkus: laskmine on lubatud, kui sihtmärk on avastatud ja suudetakse teha sihitud laske.

100
(50 + 50)
pikad valangud

Harjutus on mõeldud sihturile. Harjutus sooritatakse 12,7 mm kuulipildujast.
Harjutus koosneb kahest seeriast.
Harjutatakse laskmist liikuvast soomukist (varitsusvastane drill – vastase jaosuurune üksus).
Soomuk on küljega sihtmärkide poole ning liigub paralleelselt sihtmärkidega.
Hindamine: läbiviija annab iga seeria lõpus selgitatud hinnangu meeskonna tegevusele
(reageerimiskiirus, sihtmärgi osutamine, ohutusnõuete täitmine, sihitud laskmine).
Märkus: laskmine on lubatud, kui sihtmärk on avastatud ja suudetakse teha sihitud laske.

RKP.S6

Sihtur tegutseb varitsusse sattudes
vastavalt drillile ja tabab sihtmärgiala
liikuvalt soomukilt.

07
(soomuk
otsevaates)
kokku 1 sihtmärk

200–250 m
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Tabel 11. Põhilaskeväljaõppe laskeharjutused 12,7 mm raskekuulipildujast õhusihtmärkidele
LaskeLaskekaugus ja
Laskemoona kogus
Eesmärk
Sihtmärk
harjutus
-asend
ja tulerežiim

RKP.Õ1

Relvameeskond:
1) võtab mööduva
õhusihtmärgi sihikule
õige ennakuga;
2) jälgib tuld ja teeb
tuleparandusi.

RKP.Õ2

Relvameeskond:
1) võtab läheneva
õhusihtmärgi sihikule
õige ennakuga;
2) jälgib tuld ja teeb
tuleparandusi;
3) teeb koostööd
lahinguülesande
täitmisel.

mudellennuk

mudellennuk

400 m
püsti

150−1800 m
püsti

Harjutuse kirjeldus ja hindamine

50 (25 + 25)
lühikesed ja pikad
valangud

Lähedalt mööduvate õhusihtmärkide tõrjumine.
Harjutus koosneb kahest seeriast, igas lastakse 25 padrunit. Kuulipildujalint on laetud 25 padruniga,
millest iga neljas on trasseeriv padrun. Sihtmärk on õhus ja liigub positsioonidest möödudes paremale
või vasakule kiirusega 10–45 m/s. Sihtmärgi kõrgus on 50–100 m. Kuulipildur laseb sihtmärki ja teeb
tuleparandusi ning korrigeerib ennakupunkti vastavalt meeskonnaülema või kuulipilduri abi käsule.
Laskeasend oleneb relvakomplekti kuuluvast kolmjalast. Pärast igat seeriat antakse tagasisidet.
Hindamine: arvestuse saab, kui kuulipildur oskab tegutseda meeskonnaülema või kuulipilduri abi
käskluste peale ning tabatakse sihtmärki.

100 (50 + 50)
lühikesed ja pikad
valangud

Otse lähenevate õhusihtmärkide tõrjumine.
Harjutus koosneb kahest seeriast, igas lastakse 50 padrunit. Kuulipildujalint on laetud 50 padruniga,
millest iga neljas on trasseeriv padrun. Sõltuvalt sihtmärgi kaugusest võib teha rohkem seeriaid.
Õhusihtmärk läheneb positsioonidele relva suhtes paremalt või vasakult kiirusega 10–55 m/s. Sihtmärgi
kõrgus on 100–300 m.
Kuulipildur laseb sihtmärki ja korrigeerib tuld ning ennakupunkti vastavalt meeskonnaülema või
kuulipilduri abi käsule. Pärast igat seeriat antakse tagasisidet.
Hindamine: hinnatakse tulekäskluste andmist ja tuleparanduste tegemist. Arvestuse saab, kui kuulipildur
oskab tegutseda meeskonnaülema või kuulipilduri abi käskluste peale ning tabatakse sihtmärki.
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7. jagu
7,62 mm täpsusrelv
69. Põhilaskeväljaõppe eesmärk on anda täpsuslaskurile täpsusrelva käsitsemise oskused,
mis võimaldavad tabada tõhusa tulega kuni 500 m kaugusel asuvat sihtmärki nr 05.
70. Põhilaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui täpsuslaskur:
70.1. seab relva normaaljooksule ja tabamispunkti;
70.2. tabab seisvaid ja liikuvaid sihtmärke;
70.3. tabab sihtmärke eri laskekaugustelt;
70.4. võtab sisse põhilaskeasendeid ja tabab sihtmärki stressirohkes olukorras;
70.5. käsitseb relva ohutult.
71. Põhilaskeoskuse omandamiseks peavad kõik täpsuslaskurid läbima laskeharjutused
TL.1 kuni TL.8. Põhilaskeväljaõppe taset hinnatakse lasketestiga TL.9 (vt tabel 12).
72. Täpsuslaskuri jätkulaskeväljaõpe toimub üksuse koosseisus allüksuse kursusel, kus võib
korrata põhilaskeharjutusi vahelduvates ilmaoludes (nt soe või külm ilm, piiratud
nähtavus, tuul) või vaimselt/füüsiliselt pingelises keskkonnas (nt lahingumüra jne).
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Tabel 12. Põhilaskeväljaõppe laskeharjutused täpsusrelvadest
LaskeLaskeLaskemoona
Eesmärk
Sihtmärk
kaugus ja
Harjutuse kirjeldus ja hindamine
harjutus
kogus
-asend
100–500 m
Täpsuslaskur oskab
iga 100 m
Relva tabamispunkti seadmine (optilisel ja mehaanilisele sihikul).
TL.1 ühildada relva sihtimis01
60
tagant
Esmalt seatakse optilise sihiku ja seejärel mehaanilise sihiku tabamispunkt.
ja tabamispunkte.
lamades, toelt
Hindamine:
Nõutava lasugrupi saavutamine. Igal laskekaugusel lastakse kolm
5 – kõik lasud on ettenähtud diameetriga grupis
padrunit.
4 – üks lask on ettenähtud lasugrupist väljaspool
Täpsuslaskur suudab
100 m, 200 m,
9
Lasugrupi diameetrid on järgmised:
3 – kaks lasku on ettenähtud lasugrupist väljaspool
TL.2 saavutada nõutava
03
300 m
(3 + 3 + 3) 100 m – 4 cm;
2 – kolm lasku on ettenähtud lasugrupist väljaspool
tihedusega lasugrupi.
lamades, toelt
200 m – 8 cm;
1 – neli lasku on ettenähtud lasugrupist väljaspool
300 m – 12 cm.
0 – viis või enam lasku on ettenähtud lasugrupist väljaspool
Hindamine:
Täpsuslaskur suudab
Erikujuliste sihtmärkide tabamine. Igale täpsuslaskurile loositakse
5 – kõik sihtmärgid on tabatud
ajapiiranguga
kaks sihtmärki (kujundit), millest esimest peab tabama neljal ja teist
4 – üks möödalask
tuvastada vajalikud
100 m
5
ühel korral. Enne nelja lasu sooritamist esimesse sihtmärki ei tohi
3 – kaks möödalasku
TL.3
015
sihtmärgid ja neid
lamades, toelt
(4 +1)
sihtmärki vahetada. Viieks lasuks on täpsuslaskuril aega üks minut.
2 – kolm möödalasku
tabada tähtsuse
Täpsuslaskuri lähteasend: seisab, laetud, kaitseriivistatud ning
1 – neli möödalasku
järjekorras.
sihtmärgile suunatud relv maas.
0 – viis möödalasku
Hindamine:
Liikuva sihtmärgi tabamine. Sihtmärgi liikumiskiirus on esmalt
5 – kõik sihtmärgid on tabatud
Täpsuslaskur suudab
4 km/h (2 lasku), siis 8 km/h (2 lasku) ning seejärel 12 km/h
4 – üks möödalask
tabada muutuva
100 m
6
(2 lasku). Sihtmärgi liikumistee pikkus on 25 m ja märk liigub
3 – kaks möödalasku
TL.4
03
kiirusega liikuvat
lamades, toelt
(2 + 2 + 2) mõlemas suunas. Täpsuslaskur võib sihtmärki lasta igal
2 – kolm möödalasku
sihtmärki.
liikumislõigul/-suunal ainult ühe korra. Lõiku, kus laske pole
1 – neli möödalasku
sooritatud, loetakse mittetabatuks.
0 – viis või enam möödalasku
Hindamine:
Liikuva sihtmärgi tabamine. Sihtmärgi liikumiskiirus on esmalt
5 – kõik sihtmärgid on tabatud
Täpsuslaskur suudab
4 km/h (2 lasku), siis 8 km/h (2 lasku) ning seejärel 12 km/h
4 – üks möödalask
tabada muutuva
300 m
6
(2 lasku). Sihtmärgi liikumistee pikkus on 25 m ja märk liigub
TL.5
03
3 – kaks möödalasku
kiirusega liikuvat
lamades, toelt
(2 + 2 + 2) mõlemas suunas. Täpsuslaskur võib sihtmärki lasta igal
2 – kolm möödalasku
sihtmärki.
liikumislõigul/-suunal ainult ühe korra. Lõiku, kus laske pole
1 – neli möödalasku
sooritatud, loetakse mittetabatuks.
0 – viis või enam möödalasku
Taktikaline laskmine. Laskmisele eelneb positsioonile liikumine ja
Hindamine:
tulekaardi koostamine. Laskeharjutuse sooritamiseks on
5 – kõik sihtmärgid on tabatud
Täpsuslaskur suudab
täpsuslaskuril aega 60 minutit, mille jooksul tuleb tulealalt leida viis
4 – üks möödalask
tabada sihtmärke
kuni 500 m
sihtmärki, mõõta maastikukaardi abil laskekaugused ja tabada
TL.6
03
5
3 – kaks möödalasku
taktikalisel positsioonil
lamades, toelt
sihtmärke.
2 – kolm möödalasku
ja maskeerituna.
Sihtmärgid on nähtaval 1,5 minutit ning paigutatud
1 – neli möödalasku
järgmiselt: sihtmärgid nr 04 (2 tk) 100 m kuni 300 m,
0 – viis möödalasku
sihtmärgid nr 05 (3 tk) 300 m kuni 500 m.

TL.7

Täpsuslaskur suudab
tabada sihtmärke
stressirohkes olukorras.

TL.8

Täpsuslaskur oskab
sihtmärgi tuvastamisel
ja tabamisel arvestada
öösihiku tehnilisi

01–03

01 – 03

kuni 300 m
lamades,
toelt, põlvelt, püsti

100–500 m
lamades, toelt

Laskmine stressirohkes olukorras.
Kaks lasku sooritatakse püsti (sihtmärgi nr 04 kaugus on 50 m kuni
100 m), kaks lasku põlvelt (sihtmärgi nr 04 kaugus on 100 m kuni
6
200 m) ja kaks lasku lamades (sihtmärgi nr 05 kaugus on 200 m
(2 + 2 + 2)
kuni 300 m). Igale lasule eelneb minutiline füüsiline ja vaimne
treening. Pärast sihtmärgi tuvastamist on lasu sooritamiseks aega
15 sekundit. Esimese sihtmärgi kaugusest teavitab instruktor.

10

Laskmine pimeda ajal. Lastakse tõusvaid sihtmärke. Nende
paigutusel arvestatakse optilise sihiku tehnilisi omadusi ning
ilmaolusid ja maastiku eripära. Vajaduse korral valgustatakse
sihtmärgiala pürotehniliste vahenditega. Sihtmärgi avastamiseks ja
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Hindamine:
5 – kõik sihtmärgid on tabatud
4 – üks möödalask
3 – kaks möödalasku
2 – kolm möödalasku
1 – neli möödalasku
0 – viis või enam möödalasku

omadusi ning maastiku
eripära ja ilmaolusid.
TL.9

Laskeoskustaseme
määramine (lasketest)

tabamiseks on aega 30 sekundit.
01–03
ja
015

100–500 m
lamades, toelt
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Lasketest koosneb laskeharjutustest TL.2 kuni TL.7, mis tehakse
ühe päeva jooksul. Alustatakse laskeharjutusest TL.6. Tuule kiirus
ei tohi olla suurem kui 5 m/s.
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Hindamine: koondhinne saadakse, liites sooritatud laskeharjutuste
hinded ja jagades summa laskeharjutuste arvuga. Test on
sooritatud, kui tulemuseks on vähemalt hinne 2.

8. jagu
8,6 mm ja 12,7 mm snaiprirelv
73. Põhilaskeväljaõppe eesmärk on anda snaiprile snaiprirelva käsitsemiseks vajalikud
teadmised ja oskused, mis võimaldavad tabada tõhusa tulega 100 m kuni 1500 m
kaugusel asuvat sihtmärki nr 05.
74. Põhilaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui snaiper:
74.1. seab relva normaaljooksule ja tabamispunkti;
74.2. tabab seisvaid ja liikuvaid sihtmärke;
74.3. tabab sihtmärke eri laskekaugustelt;
74.4. võtab sisse põhilaskeasendeid ja tabab sihtmärki stressirohkes olukorras;
74.5. käsitseb relva ohutult.
75. Põhilaskeoskuse omandamiseks peavad kõik snaiprid sooritama laskeharjutused S.1
kuni S.8. Põhilaskeväljaõppe taset hinnatakse lasketestiga S.9 (vt tabel 13).
76. Snaipri jätkulaskeväljaõpe toimub üksuse koosseisus allüksuse kursusel, kus võib
korrata põhilaskeharjutusi vahelduvates ilmaoludes (nt soe või külm ilm, piiratud
nähtavus, tuul) või vaimselt/füüsiliselt pingelises keskkonnas (nt lahingumüra jne).
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Tabel 13. Põhilaskeväljaõppe laskeharjutused 8,6 mm ja 12,7 mm snaiprirelvast
LaskeLaskeLaskemoona
Eesmärk
Sihtmärk
kaugus ja
Harjutuse kirjeldus ja hindamine
harjutus
kogus
-asend
100–1000 m
Relva tabamispunkti seadmine (optilisel ja mehaanilisel sihikul).
Snaiper oskab ühildada relva
S.1
01
iga 100 m tagant
200
Esmalt seatakse optilise sihiku tabamispunkt, summuti kasutamisel parandused (optilise sihikuga) ja seejärel mehaanilise sihiku
sihtimis- ja tabamispunkte.
lamades, toelt
tabamispunkt.
Hindamine:
Nõutava lasugrupi saavutamine.
5 – kõik lasud on ettenähtud diameetriga grupis
Igal laskekaugusel lastakse kolm padrunit.
4 – üks lask on ettenähtud lasugrupist väljaspool
100 m, 300 m,
Snaiper suudab saavutada
9
Lasugrupi diameetrid on järgmised:
3 – kaks lasku on ettenähtud lasugrupist väljaspool
S.2
03
500 m
nõutava tihedusega lasugrupi.
(3 + 3 + 3) 100 m – 2 cm;
2 – kolm lasku on ettenähtud lasugrupist väljaspool
lamades, toelt
300 m – 6 cm;
1 – neli lasku on ettenähtud lasugrupist väljaspool
500 m – 10 cm.
0 – viis või enam lasku on ettenähtud lasugrupist väljaspool

S.3

S.4

Snaiper suudab tuvastada
vajalikud sihtmärgid ja neid
tabada.

Snaiper suudab tabada
muutuva kiirusega liikuvat
sihtmärki.

S.5

Snaiper suudab tabada
muutuva kiirusega liikuvat
sihtmärki.

S.6

Snaiper:
1) kasutab õigeid
liikumisviise ja
maastikku parema
tulepositsiooni
valimiseks;
2) koostab tulekaardi ning
mõõdab selle abil õige
kauguse sihtmärgini.
3) suudab tabada
sihtmärke.

015

03

03

01–03

200 m
lamades, toelt

300 m
lamades, toelt

500 m
lamades, toelt

kuni 1000 m
lamades, toelt

5
4+1

Erikujuliste sihtmärkide tabamine.
Igale snaiprile loositakse kaks sihtmärki (kujundit),
millest esimest peab tabama neljal ja teist ühel korral.
Enne nelja lasu sooritamist esimesse sihtmärki ei tohi
sihtmärki vahetada. Viieks lasuks on aega üks minut.
Snaipri lähteasend: seisab, relv on laetult ja
kaitseriivistatult maas ning suunatud sihtmärgile.

Hindamine:
5 – kõik sihtmärgid on tabatud
4 – üks möödalask
3 – kaks möödalasku
2 – kolm möödalasku
1 – neli möödalasku
0 – viis möödalasku

6
2+2+2

Liikuva sihtmärgi tabamine.
Sihtmärgi liikumiskiirus on esmalt 4 km/h (2 lasku), siis
8 km/h (2 lasku) ning seejärel 12 km/h (2 lasku).
Sihtmärgi liikumistee pikkus on 25 m ja märk liigub
mõlemas suunas. Snaiper võib sihtmärki igal
liikumislõigul/-suunal lasta ainult ühe korra. Lõiku, kus
laske pole sooritatud, loetakse mittetabatuks.

Hindamine:
5 – kõik sihtmärgid on tabatud
4 – üks möödalask
3 – kaks möödalasku
2 – kolm möödalasku
1 – neli möödalasku
0 – viis või enam möödalasku

6
2+2+2

Liikuva sihtmärgi tabamine.
Sihtmärgi liikumiskiiruseks on esmalt 4 km/h (2 lasku),
siis 8 km/h (2 lasku) ning seejärel 12 km/h (2 lasku).
Sihtmärgi liikumistee pikkus on 25 m ja märk liigub
mõlemas suunas. Snaiper võib sihtmärki igal
liikumislõigul/-suunal lasta ainult ühe korra. Lõiku, kus
laske pole sooritatud, loetakse mittetabatuks.

Hindamine:
5 – kõik sihtmärgid on tabatud
4 – üks möödalask
3 – kaks möödalasku
2 – kolm möödalasku
1 – neli möödalasku
0 – viis või enam möödalasku

5

Taktikaline laskmine.
Laskmisele eelneb positsioonile liikumine ja tulekaardi
koostamine. Laskeharjutuse sooritamiseks on snaipril
aega 60 minutit, mille jooksul tuleb tulealalt leida viis
sihtmärki, mõõta maastikukaardi abil laskekaugused ja
tabada sihtmärke. Sihtmärgid on nähtaval 1,5 minutit
ning on paigutatud järgmiselt: sihtmärgid nr 04 (2 tk)
100 m kuni 500 m, sihtmärgid nr 05 (3 tk) 500 m kuni
1000 m.

Hindamine:
5 – kõik sihtmärgid on tabatud
4 – üks möödalask
3 – kaks möödalasku
2 – kolm möödalasku
1 – neli möödalasku
0 – viis möödalasku
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S.7

Snaiper suudab tabada
sihtmärke stressirohkes
olukorras.

Laskmine stressirohkes olukorras.
Kolm lasku sooritatakse põlvelt (sihtmärgi nr 04 kaugus
on 100 m kuni 300 m) ja kolm lasku lamades (sihtmärgi
nr 05 kaugus on 300 m kuni 500 m). Igale lasule eelneb
minutiline füüsiline ja vaimne treening. Sihtmärgi
tuvastamiseks ja lasu sooritamiseks on aega 15
sekundit. Esimese sihtmärgi ilmumiskaugusest teavitab
instruktor.

Hindamine:
5 – kõik sihtmärgid on tabatud
4 – üks möödalask
3 – kaks möödalasku
2 – kolm möödalasku
1 – neli möödalasku
0 – viis või enam möödalasku

01–03

kuni 500 m
lamades, toelt,
põlvelt

6
(3 + 3)

S.8

Snaiper oskab sihtmärgi
tuvastamisel ja tabamisel
arvestada öösihiku tehnilisi
omadusi ning maastiku eripära
ja ilmaolusid.

01–03

100–1000 m
lamades, toelt

10

Laskmine pimeda ajal. Lastakse tõusvaid sihtmärke. Nende paigutusel arvestatakse sihikute ja valgusvõimendi tehnilisi omadusi
ning ilmaolusid ja maastiku eripära. Sihtmärgi avastamiseks ja tabamiseks on aega 1,5 minutit.

S.9

Laskeoskustaseme määramine
(lasketest)

01–03
ja
015

100–1000 m
lamades, toelt
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Test koosneb laskeharjutustest S.2 kuni S.7, mis tehakse ühe päeva jooksul. Alustatakse laskeharjutusest S.6. Tuule kiirus ei
tohi olla suurem kui 5 m/s.
Hindamine: koondhinne saadakse, liites sooritatud laskeharjutuste hinded ja jagades summa laskeharjutuste arvuga. Test on
sooritatud, kui tulemuseks on vähemalt hinne 2.
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9. jagu
40 mm granaadiheitja
77. Laskeväljaõppe eesmärk on anda laskurile 40 mm granaadiheitja käsitsemise oskused,
mis võimaldavad ohutult täita ülesandeid individuaalselt ja üksuse koosseisus.
78. Laskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui laskur:
78.1. käsitseb relva ohutult;
78.2. seab relva normaaljooksule;
78.3. tabab sihtmärke eri laskekaugustelt;
78.4. tabab sihtmärke piiratud ja halva nähtavuse korral;
78.5. viib sisse tuleparandusi vastavalt tabamus- ja vaatlustulemustele.
79. Enne 40 mm granaadiheitja laskeharjutusi peab olema läbitud relva väljaõpe.
80. Enne laskeharjutust lahingugranaadiga peab laskur olema sooritanud laskeharjutused
UGL1.1 kuni UGL 1.4 ja testi nr 2.
81. Kõik relva omavad isikud peavad sooritama laskeharjutused UGL1.1 kuni UGL 4.3 üks
kord aastas.
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Tabel 14. 40 mm granaadiheitja laskeharjutused
LaskeEesmärk
Sihtmärk
harjutus
Ohutu relvakäsitsemise
Test nr 1
test
Laskur oskab seada relva
sihtmärk (rinnakuju või
normaaljooksule ja tabab
püstikuju) 5 m raadiusega
UGL.1.1
sihtmärgiala.
ringis
sihtmärk (rinnakuju või
püstikuju) 5 m raadiusega
UGL.1.2
ringis
UGL.1.3

Laskur tabab sihtmärgiala.

sihtmärk (püstikuju) 5 m
raadiusega ringis

UGL.1.4

Test nr 2

sihtmärk (püstikuju) 5 m
raadiusega ringis

Laskur suudab tabada
sihtmärki määratud
laskeasendis
ajapiiranguga.

sihtmärk (rinnakuju või
püstikuju) 5 m raadiusega
ringis

Laskekaugus ja -asend

Laskemoona kogus

Vastavalt ainekava kirjeldusele
5
40 mm harjutusgranaati

100 m
lamades, toega
(100 m SIR-X2)

3
40 mm harjutusgranaati

200 m püsti
(100 m SIR-X)

3
40 mm harjutusgranaati
3
40 mm harjutusgranaati
1+1
40 mm harjutusgranaati
(rakmetes)
1+1
40 mm harjutusgranaati
(rakmetes)
1+1
40 mm harjutusgranaati
(rakmetes)

100 m lamades

200 m püsti

300 m põlvelt

UGL.3.1

Eesmärk on tutvustada
laskurile lahingugranaadi
laskmist ja praktilise lasu
kaudu relva tehnilisi
eripärasid.

1 × püstikuju või sihtmärk,
mis initsieerib granaadi
8×
sihtmärki (rinnakuju või
püstikuju)

UGL.4.1
Laskur hindab kaugust
sihtmärgini ja valib
olukorrale vastava
sihtimispunkti.
UGL.4.2

2
3

8×
sihtmärki (rinnakuju või
püstikuju)

Testi sisu ei tohi muuta.

100 m põlvelt

300 m põlvelt
(200 m SIR-X)

150 m
(HEDP3 165 m)
püsti või põlvelt

1
40 mm lahingugranaat

150−300 põlvelt
(165–300 m HEDP)
(100–200 m SIR-X)

6
(3 + 3)
40 mm harjutusgranaati või
lahingugranaati

150–300 m
püsti (kaevikust)
(165–300 m HEDP)
(100–200 m SIR-X)

6
(3 + 3)
40 mm harjutusgranaati või
lahingugranaati

SIR-X (ingl safe impact round extended range) – suurendatud laskeulatusega kummigranaat.
HEDP (ingl high explosive dual purpose granade) – mitmeotstarbeline lahingugranaat.
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Harjutuse kirjeldus ja hindamine

Lastakse üks granaat sihtmärki.
Jälgida tabamust ja teha korrektiivid, kui vaja.
Jätkata, kuni granaadiga tabatakse 5 m raadiusega ringi.
Lastakse üks granaat sihtmärki.
Jälgida tabamust ja teha korrektiivid, kui vaja.
Jätkata, kuni granaadiga tabatakse 5 m raadiusega ringi.
Lastakse üks granaat sihtmärki.
Jälgida tabamust ja teha korrektiivid, kui vaja.
Jätkata, kuni granaadiga tabatakse 5 m raadiusega ringi.
Lastakse üks granaat sihtmärki.
Jälgida tabamust ja teha korrektiivid, kui vaja.
Jätkata, kuni tabatakse granaadiga 5 m raadiusega ringi.
Laskmist alustatakse püsti, valmisolekuasendis. HjaK ja BjaT 40 mm
granaadiheitjal on sihikud avatud. HK79N-il on sihikul kaugus
seadistatud.
Vile peale asub laskur lamades laskeasendisse, laeb granaadiheitja ja
sooritab lasu 30 sekundi jooksul.
Pärast lõpuvilet laeb käsku ootamata relva tühjaks ja tõuseb püsti
valmisolekuasendisse.
Test loetakse sooritatuks, kui kõigil distantsidel tabatakse vähemalt ühe
granaadiga määratud sihtmärgiala.

Ei hinnata
1. seeria: laskur laseb vasakult paremale või vastupidi, valides ise
sihtimispunkti ja kasutades parandusi vastavalt tabamustele
ajapiiranguta.
2. seeria: laskmist alustatakse püsti, valmisolekuasendis. Vile peale
asub laskur põlvelt laskeasendisse, laeb granaadiheitja ja sooritab kolm
lasku 40 sek jooksul.
Harjutus loetakse arvestatuks, kui teisest lasuseeriast üks granaat tabab
sihtmärgiala.
1. seeria: laskur laseb kaugemalt lähemale, valides ise sihtimispunkti ja
kasutades parandusi vastavalt tabamustele ajapiiranguta.
2. seeria: laskmist alustatakse püsti, valmisolekuasendis. Vile peale
asub laskur laskeasendisse, laeb granaadiheitja ja sooritab kolm lasku
40 sek jooksul.
Harjutus loetakse arvestatuks, kui teisest lasuseeriast üks granaat tabab
sihtmärgiala.

8×
sihtmärki (rinnakuju või
püstikuju)
UGL.4.3

150–300 m
püsti (kaevikust)
(165–300 m HEDP)
(100–200 m SIR-X)

6
(3 + 3)
40 mm harjutusgranaat või
lahingugranaat
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1. seeria: laskur laseb kaugemalt lähemale, valides ise sihtimispunkti ja
kasutades parandusi vastavalt tabamustele ajapiiranguta.
2. seeria: laskmist alustatakse püsti, valmisolekuasendis. Vile peale
asub laskur laskeasendisse, laeb granaadiheitja ja sooritab kolm lasku
40 sek jooksul.
Harjutus loetakse arvestatuks, kui teisest lasuseeriast üks granaat tabab
sihtmärgiala.

3. peatükk
Laskeharjutused tankitõrjerelvast
1. jagu
Tankitõrjegranaadiheitja
82. Põhilaskeväljaõppe eesmärk on anda granaadiheiturile tankitõrjegranaadiheitja
käsitsemise oskused, mis võimaldavad tabada tõhusa tulega kuni 300 m kaugusel
asuvaid soomussihtmärke nr 07–011 ja kuni 500 m kaugusel asuvaid jalaväesihtmärke
nr 013–014.
83. Põhilaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui granaadiheitur:
83.1. laseb relvast ohutult;
83.2. rihib relva;
83.3. võtab sisse õigeid põhilaskeasendeid;
83.4. valib ja valmistab ette sihtmärgile vastava laskemoona;
83.5. tabab seisvaid ja liikuvaid sihtmärke eri laskekaugustelt.
84. Põhilaskeoskuse
omandamiseks
peavad
kõik
granaadiheiturid
sooritama
laskeharjutused TTG.VK.1 kuni TTG.VK.4 ja TTG.1 kuni TTG.2 (vt tabel 15).
85. Tankitõrjegranaadiheituritele ei korraldata lasketesti. Nende laskeoskustaset mõõdetakse
laskeharjutuse TTG.2 põhjal.
86. Tankitõrjegranaadiheitja põhi- ja jätkulaskeväljaõppe laskeharjutustel on alalises
valmiduses olevatel ja rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalevatel üksustel
lubatud kasutada öövaatlusseadmeid.
87. Tankitõrjegranaadiheiturite jätkulaskeväljaõpe toimub üksuses allüksuse kursusel.
88. Laskmisel alakaliibrirelvast võib tulemusi määrata vaatluse põhjal.
89. Tankitõrjerelva laskeharjutusega seotud terminid:
89.1. Hävitav tabamus asub sihtmärgialas ja muudab sihtmärgi liikumis- ja
tuletegevusvõimetuks.
89.2. Vigastav tabamus asub sihtmärgialas ja muudab sihtmärgi liikumis- või
tuletegevusvõimetuks.
89.3. Möödalask ei taba sihtmärki.
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Tabel 15. Laskeharjutused tankitõrjegranaadiheitjast
LaskeEesmärk
Sihtmärk
harjutus
Granaadiheitur:
1) seab alakaliibrilise
laskeseadme
TTG.VK.1
07–010
normaaljooksule;
2) tabab sihtmärki määratud
kauguselt.
Granaadiheitur:
1) rihib relva;
2) seab alakaliibrilise
TTG.VK.2
laskeseadme
08
normaaljooksule;
3) tabab sihtmärki 150 m
kauguselt.
Granaadiheitur:
1) rakendab õigeid
laskeasendeid ja tabab
sihtmärke määratud
TTG.VK.3
kauguselt;
2) valib vastavalt sihtmärgile
õiged sihikunäidud ning
laskemoona.

Granaadiheitur tabab muutuva
liikumiskiirusega sihtmärki
määratud kauguselt.
Relvameeskond:
1) teeb koostööd
tuleülesande täitmisel
TTG.VK.4
taktikalises olukorras;
2) valib õige laskeasendi ja
kasutab ära maastiku
iseärasusi;
3) valib vastavalt sihtmärgile
õiged sihikunäidud ning
laskemoona.

TTG.1

Relvameeskond teeb
tuleülesande täitmisel koostööd.
Granaadiheitur tabab sihtmärke
määratud kaugustelt.

07–010
013–014

08 ja 010

08

Laskekaugus
ja -asend

Laskemoona
kogus

100 m
lamades

9
(3 + 3 + 3)

100–150 m
põlvelt

100–300 m
400–500 m
laskeasend
omal valikul

150 m
erinevad
laskeasendid
(toega ja
toeta)

200–300 m
põlvelt

Harjutuse kirjeldus ja hindamine
Lastakse kolm seeriat, igas seerias kolm lasku. Pärast
igat seeriat kontrollitakse tulemusi.

Hindamine:
Rahuldav tulemus – kõik tabamused jäävad 30 cm
diameetriga alasse.

Lastakse kolm seeriat, igas seerias kaks lasku.
Instruktor kontrollib laskeasendit, vajaduse korral
selgitab tehtud vigu.

Hindamisel arvestatakse viimase seeria tabamusi.
Väga hea tulemus – tabavad mõlemad lasud.
Hea tulemus – tabab teine lask (granaadiheitur oskab
kasutada sihikut ja teab, kuidas parandusi sisse viia).
Rahuldav tulemus – tabab esimene lask.

1. seerias lastakse 100–300 m kauguselt 2 + 2 lasku.
2. seerias lastakse 400–500 m kauguselt 3 + 3 lasku.
100–300 m kaugusel on sihtmärgid nr 07 ja 08.
400–500 m kaugusel on sihtmärgid nr 013 ja 014.
Lastes soomussihtmärke tankitõrjegranaadiheitjaga
100–300 m kauguselt, kasutatakse sihtmärke nr 07 ja
08, raske-tankitõrjegranaadiheitjaga lastakse sihtmärke
nr 09 ja 010. Instruktor kontrollib lasketihedust ja asendit, vajaduse korral selgitab tehtud vigu.

Hindamisel arvestatakse iga seeria teise osa tabamusi.
Väga hea tulemus − 1. seerias kaks tabamust; 2. seerias
kolm tabamust.
Hea tulemus − 1. seerias tabab teine lask; 2. seerias kaks
tabamust.
Rahuldav tulemus − 1. seerias tabab esimene lask;
2. seerias üks tabamus.

12
(2 + 2+ 2+ 2+ 2 +
2)

Harjutatakse õigest laskeasendist laskmist ning
relvameeskondade koostööd.
Lastakse kokku kuus seeriat, igas seerias kaks lasku eri
laskeasenditest.
1. seerias on sihtmärgi liikumiskiirus 5 km/h, igas
järgnevas suurendatakse seda 5 km/h võrra.
Tankitõrjegranaadiheitjast lastakse sihtmärki nr 08 ja
raske-tankitõrjegranaadiheitjast lastakse sihtmärki
nr 010.
2. seerias täidetakse tuleülesannet lahinguolukorras.
Instruktor kontrollib tabamusi, vajaduse korral selgitab
tehtud vigu.

Hindamisel arvestatakse iga seeria tabamusi.
Väga hea tulemus – tabavad mõlemad lasud.
Hea tulemus – tabab teine lask (granaadiheitur oskab
kasutada sihikut ja teab, kuidas parandusi sisse viia).
Rahuldav tulemus – tabab esimene lask.
Lahinguülesande täitmisel hinnatakse relvameeskonda
alates ülesande saamisest ja lõpetades tule avamisega.
Hindamine hõlmab relva ja laskemoona ettevalmistamist,
liikumist positsioonile ja selle valikut, laskeasendi valikut,
meeskonna koostööd tuletegevuses.
Hindamisel mõõdetakse:
1) laskmise üldaega (tuleülesande täitmiseks kulutatud
aeg alates lahinguülesande saamisest, mis hõlmab
tulepositsiooni valikut, relva laadimist ja sihtmärgi
tabamist);
2) tuletegevusaega (aeg alates ülema tulekäsklusest,
mille jooksul meeskond valib sihtmärgi ja tabab seda).

1 harjutusgranaat

Harjutatakse õigest laskeasendist laskmist. Sihtmärk
valmistatakse ette vastavalt laskemoonale. Lastakse üks
seeria.
Tankitõrjegranaadiheitjaga laskmisel kasutatakse
sihtmärki nr 08 mõlemal kaugusel (2 tk), rasketankitõrjegranaadiheitjaga aga sihtmärki 010 (2 tk).
Instruktor kontrollib laskeasendit, vajaduse korral
selgitab tehtud vigu.

Hindamisel arvestatakse mõlema sihtmärgi tabamist.
Väga hea tulemus – tabavad mõlemad lasud.
Hea tulemus – tabab teine lask (granaadiheitur oskab
kasutada sihikut ja teab, kuidas parandusi sisse viia).
Rahuldav tulemus – tabab esimene lask.

6
(2 + 2 + 2)

12
(2 + 2+ 2+ 2+ 2 +
2)
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TTG.2

Granaadiheitur tabab sihtmärke
määratud kaugustelt. Laskurid
(relvameeskond) teevad
tuleülesande täitmisel koostööd.

07–010
013–014

100–300 m
400–500 m
erinevad
laskeasendid

1 harjutusgranaat,
2 kildgranaati

Harjutatakse õigest laskeasendist laskmist. Sihtmärkide
kaugused valib laskmiste läbiviija vastavalt taktikalisele
olukorrale järgmiselt:
- soomussihtmärgid (07–010) kuni 300 m.
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Hinnatakse sihtmärgi tabamistäpsust ning meeskonna
tegutsemise õigsust. Kildgranaadi laskmisel hinnatakse
tabamistõhusust ja harjutusgranaadi laskmisel hinnatakse
tabamust.

2. jagu
Tagasilöögita tankitõrjekahur
90. Põhilaskeväljaõppe eesmärk on anda laskurile tankitõrjekahuri käsitsemise oskused, mis
võimaldavad tabada tõhusa tulega 600 m kuni 800 m kaugusel asuvaid
soomussihtmärke nr 07–011.
91. Põhilaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui laskur:
91.1. käsitseb relva ohutult;
91.2. rihib relva;
91.3. võtab sisse õigeid laskeasendeid;
91.4. tegutseb relvameeskonna liikmena;
91.5. valib ja tabab seisvaid ning liikuvaid sihtmärke eri laskekaugustelt;
91.6. teeb koostööd jalaväe allüksustega.
92. Põhilaskeoskuse omandamiseks peavad kõik tankitõrjujad sooritama laskeharjutused
TTK.VK.1 kuni TTK.VK.4 ja TTK.1 kuni TTK.2. Tankitõrjekahuri laadur sooritab
laskeharjutused TTK.VK.2 kuni TTK.VK.4 (vt tabel 16).
93. Jätkulaskeväljaõpet võib läbi viia TTK.VK.3 ja TTK.VK.4 baasil ning on soovitatav
korraldada halva nähtavusega tingimustes või pimedal ajal, kasutades vajaduse korral
pürotehnilisi vahendeid.
94. Laskeharjutust TTK.VK.2 on lubatud korrata, kuid mitte rohkem kui üks kord.
95. Tankitõrjekahurimeeskonnale ei korraldata lasketesti. Laskeoskustaset mõõdetakse
laskeharjutusega TTK.2 ning lahinglaskeharjutusel täidetud lahinguülesannete põhjal.
96. Tankitõrjekahurimeeskonna
jätkulaskeväljaõpe
toimub
üksuse
koosseisus
lahinglaskeharjutuste käigus.
97. Laskeharjutust TTK.2 võib sooritada alates rühma lahinglaskeharjutustest.
98. Laskeharjutust TTK.VK.4 võib sooritada alates jao lahinglaskeharjutustest, kuid ainult
alakaliibrilise laskemoonaga.
99. Laskmisel märkimispüssist või alakaliibrirelvast võib tulemusi määrata vaatluse põhjal.
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Tabel 16. Põhilaskeväljaõppe laskeharjutused 90 mm tankitõrjekahurist
LaskeLaskekaugus ja
Eesmärk
Sihtmärk
Laskemoona kogus
harjutus
-asend
Laskur rihib relva, seab
alakaliibrilise
laskeseadme
20 m
9 padrunit relva
normaaljooksule ning
lafetilt
kohta
tabab sihtmärki
määratud kauguselt.
TTK.VK.1 Laskur:
08
1) oskab võtta sisse
õigeid
200–400 m
6 padrunit laskuri
laskeasendeid;
lafetilt
kohta
2) tabab sihtmärke
määratud
kauguselt.
Laskur:
1) oskab tegutseda
relvameeskonna
eri liikmena;
400 m, 600 m,
2) tabab sihtmärke.
800 m
12 padrunit laskuri
Relvameeskond valib
TTK.VK.2
08 või 010
lafetilt või
kohta
vastavalt sihtmärgile
masinalt
õiged sihikunäidud ning
laskemoona.

Laskur tabab seisvaid ja
liikuvaid sihtmärke
määratud kauguselt.
Relvameeskond valib
TTK.VK.3 vastavalt sihtmärgile
õiged sihikunäidud ning
laskemoona.

Laskur:
1) eristab
ohtlikumat
sihtmärki;
2) tabab seisvaid
või liikuvaid
TTK.VK.4
sihtmärke
määratud
kauguselt.
Relvameeskond oskab
teha koostööd jalaväe
allüksustega.

07–010

07–010

600–800 m
lafetilt või
masinalt

200–800 m
lafetilt või
masinalt

12 padrunit laskuri
kohta

12 padrunit laskuri
kohta

Harjutuse kirjeldus ja hindamine

Märkimispüssi ja alakaliibrirelva normaaljooksule seadmine.
Lastakse kolm seeriat, igas seerias kolm lasku. Tabamused normaaljooksule seadmisel peavad jääma relva taktikalistehnilistes andmetes sätestatud normi piiridesse.

Lastakse kolm seeriat märkimispüssist ja pearelva
alakaliibrirelvast. Igas seerias sooritatakse kaks lasku –
üks märkimispüssist ja teine pearelva alakaliibrist. Iga
100 m järel on üks sihtmärk. Sihtmärgi tüübi valib
laskeharjutuse läbiviija. Instruktor kontrollib laskeasendit,
vajaduse korral selgitab tehtud vigu.

Hindamine:
Tabamusi loetakse märkimispüssist ja alakaliibrirelvast
laskmisel ning hinnatakse 2. ja 3. seeriat.
Väga hea tulemus – sihtmärki tabatakse mõlemast relvast.
Hea tulemus – sihtmärki tabatakse pearelva alakaliibrist.
Rahuldav tulemus – sihtmärki tabatakse märkimispüssist.

Harjutatakse meeskonna tegevust seisvate sihtmärkide
tabamisel. Lastakse kolm seeriat. Igas seerias lastakse
ühte sihtmärki kaks lasku märkimispüssist ja kaks
alakaliibrirelvast. Sihtmärgi tüübi valib instruktor. Instruktor
kontrollib laskmiste käigus meeskonna tegevust (relva
laadimist ja relvameeskonna liikmete ülesannete täitmist).

Hindamine:
Tabamusi loetakse alakaliibrirelvast laskmisel.
Väga hea tulemus – tabavad mõlemad lasud.
Hea tulemus – tabab teine lask (laskur oskab kasutada
sihikut ja teab, kuidas parandusi sisse viia).
Rahuldav tulemus – tabab esimene lask.

Harjutatakse seisvate ja liikuvate sihtmärkide tabamist.
Lastakse kolm seeriat. Igas seerias lastakse ühte sihtmärki
laskuri valikul kaks lasku märkimispüssist ja kaks pearelva
alakaliibrirelvast. Sihtmärke on laskeharjutusel kokku kolm
(üks seisev ja kaks liikuvat sihtmärki, mille liikumiskiirus on
5–25 km/h). Sihtmärkide täpse kauguse igas seerias ja
sihtmärkide tüübi valib instruktor. Instruktor kontrollib
laskeharjutuse käigus meeskonna tegevust (relva
laadimist, relvameeskonna liikmete ülesannete täitmist).

Hindamine:
Tabamusi loetakse pearelva alakaliibrirelvast laskmisel.
Väga hea tulemus – tabavad mõlemad lasud.
Hea tulemus – tabab teine lask (laskur oskab kasutada
sihikut ja teab, kuidas parandusi sisse viia).
Rahuldav tulemus – tabab esimene lask.

Harjutatakse meeskonna tegevust erisugustes
olukordades. Laskeharjutus sooritatakse ühe seeriana,
milles lastakse liikuvaid või seisvaid sihtmärke. Lastakse
kolme eri kaugusel sihtmärki laskuri valikul. Sihtmärkide
liikumiskiirus on 5−25 km/h. Sihtmärkide kauguse, arvu ja
tüübi valib instruktor lahinguliigi järgi. Instruktor kontrollib
ning hindab relva kasutamise ja taktikalise tegevuse
õigsust ning tabamusi.

Hindamine:
Tabamusi loetakse pearelva alakaliibrirelvast laskmisel.
Väga hea – kolmes sihtmärgis hävitav tabamus.
Hea – kahes sihtmärgis hävitav tabamus.
Rahuldav – kahes sihtmärgis vigastav tabamus.
Lahinguülesande täitmisel hinnatakse relvameeskonna
tegevust alates ülesande saamisest ja lõpetades tule
avamisega sihtmärgi pihta. Hindamine hõlmab relva ja
laskemoona ettevalmistamist, liikumist positsioonile ja selle
valikut, laskeasendi valikut, meeskonna koostööd
tuletegevuses.
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TTK.1

TTK.2

Laskur tabab sihtmärki
määratud kauguselt.

Laskur tabab seisvaid ja
liikuvaid sihtmärke
määratud kauguselt.
Relvameeskond
oskab teha koostööd
jalaväe allüksustega.

08 või 010

07–010

800 m
lafetilt või
masinalt

200–800 m
lafetilt või
masinalt

8 padrunit,
4 õppegranaati

8 padrunit, 4
kumulatiivgranaati

Harjutatakse meeskonna tegevust seisvate sihtmärkide
tabamisel. Ühte sihtmärki lastakse kaks seeriat, igas neli
lasku märkimispüssist ja kaks pearelvast. Sihtmärk
valmistatakse ette vastavalt laskemoonale ja sihtmärgi
tüübi valib instruktor. Instruktor kontrollib meeskonna
tegevust (relva laadimist ja relvameeskonna liikmete
ülesannete täitmist).

Hindamine:
Tabamusi loetakse teises seerias pearelvast laskmisel.
Väga hea – kaks tabamust.
Hea – tabab teine lask.
Rahuldav tulemus – tabab esimene lask.

Harjutatakse meeskonna tegevust lahinguolukorras
koostöös jalaväe allüksustega. Laskeharjutus sooritatakse
ühe seeriana, milles lastakse liikuvaid või seisvaid
sihtmärke olenevalt võimalustest. Lastakse kaheksa lasku
märkimispüssist ja neli pearelvast laskuri valikul kahte eri
kaugusel sihtmärki. Sihtmärkide liikumiskiirus on 5–25
km/h. Sihtmärkide kauguse ja tüübi valib instruktor
lahinguliigi järgi. Instruktor kontrollib ning hindab relva
kasutamise ja taktikalise tegevuse õigsust, samuti seisva ja
liikuva sihtmärgi tabamistäpsust.

Hindamine:
Tabamusi loetakse pearelvast laskmisel.
Väga hea – mõlemas sihtmärgis hävitav tabamus.
Hea – ühes sihtmärgis hävitav tabamus.
Rahuldav – mõlemas sihtmärgis vigastav tabamus.
Lahinguülesande täitmisel hinnatakse relvameeskonna
aega ja tegevust alates ülesande saamisest ja lõpetades
tule avamisega sihtmärgi pihta. Hindamine hõlmab relva ja
laskemoona ettevalmistamist, liikumist positsioonile ja selle
valikut, laskeasendi valikut, meeskonna koostööd
tuletegevuses.
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3. jagu
Tankitõrjeraketikompleks
100. Põhilaskeväljaõppe eesmärk on anda laskurile tankitõrjeraketikompleksi käsitsemise
oskused, mis võimaldavad meeskonnal tabada relva tõhusa tule ulatuses olevaid
sihtmärke.
101. Põhilaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui laskur:
101.1. käsitseb relva ohutult;
101.2. võtab sisse põhilaskeasendeid;
101.3. tegutseb korrektselt relvameeskonna liikmena;
101.4. tabab seisvaid ja liikuvaid sihtmärke eri laskekaugustelt;
101.5. teeb koostööd jalaväe allüksustega.
102. Enne laskeharjutust peab sihtur sooritama sihturitesti.
103. Lahinglaskeharjutusel osalemise eelduseks on sihturitesti sooritamine rahuldavale
tulemusele.
104. Ajateenijast sihturid peavad alustama laskeharjutusest TTRK.1. Kui sihturi
väljaõppetase võimaldab, võib TTRK.1 asendada TTRK.2 või TTRK.3-ga.
105. Alalises valmiduses olevate üksuste relvameeskonnad läbivad laskeharjutuse vastavalt
oma väljaõppetasemele.
106. Tankitõrje reservväelaste õppekogunemistel korraldatakse laskeharjutus olukorda ja
võimalusi arvestades.
107. Tankitõrjeraketikompleksi
meeskonnale
ei
korraldata
lasketesti.
Nende
laskeoskustaset hinnatakse sihturitestiga, mis tuleb sooritada vahetult enne laskmist
lahingumoonaga, ning lahinglaskeharjutustel täidetud lahinguülesannete põhjal.
108. Rühma lahinglaskeharjutustel võib teha laskeharjutusi TTRK.1 kuni TTRK.6.
109. Kaitseväe ja Kaitseliidu õppeasutuses tankitõrjeraketikompleksi õpetamisel on
kohustuslik laskeharjutuse ja relvameeskonna koostöö harjutamine imitaatoril.
110. TTRK laskeväljaõppe instruktorid on kohustatud oma laskeoskuse säilitamiseks
sooritama üks kord aastas sihturieksami.
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Tabel 17. Laskeharjutused tankitõrjeraketikompleksist
LaskeEesmärk
harjutus

4

TTRK 1

Anda laskurile kogemus tabada sihtmärki
määratud kauguselt.
Meeskonnaliikmed oskavad tegutseda
relvameeskonna koosseisus.

TTRK 2

Anda laskurile kogemus tabada seisvat
sihtmärki halva nähtavuse korral või
pimeda ajal määratud kauguselt.
Meeskonnaliikmed oskavad tegutseda
relvameeskonna koosseisus.

TTRK 3

Anda laskurile kogemus tabada sihtmärki
lahinguolukorras koostöös
jalaväekompanii allüksustega.

TTRK 4

Anda laskurile kogemus tabada
lahinguväljal sihtmärke erisugustes
olukordades.

TTRK 5

Anda laskurile kogemus tabada
sihtmärke TTRakK allüksuse koosseisus.

TTRK 6

Tabada sihtmärki BLOS-meetodil

4

Sihtmärk

Laskekaugus

Laskemoona
kogus

Harjutuse kirjeldus ja hindamine

1000 m – max
efektiivne
laskekaugus

1 lahingurakett

Laskeharjutus võib toimuda võimalustest olenevalt kahel viisil:
1) tabatakse seisvat sihtmärki;
2) lastakse sihtmärgi vahetusega.
Hindamine: hävitav tabamus, vigastav tabamus või möödalask. Lisaks võib hinnata relvameeskonna
kui terviku tegevust.

700 m – max
efektiivne
laskekaugus

1 lahingurakett

Laskeharjutus sooritatakse piiratud nähtavusega ilmaoludes (pimedas, udus, suitsus jne).
Hindamine: hävitav tabamus, vigastav tabamus või möödalask. Lisaks võib hinnata relvameeskonna
kui terviku tegevust.

1 lahingurakett

Laskeharjutus sooritatakse koostöös vähemalt jaosuuruse üksuse lahinglaskeharjutusega
jalaväeüksuse kaitselahingu raamistikus.
Hindamine: hävitav tabamus, vigastav tabamus või möödalask. Lisaks tuleb hinnata relvameeskonna
kui terviku tegevust.

700 m – max
efektiivne
laskekaugus

1 lahingurakett

Laskeharjutus võib toimuda võimalustest olenevalt kahel viisil:
1) liikuvad sihtmärgid (10−30 km/h);
2) laskesektoris on muud infrapunase (IP) kiirguse allikad (tulekahju jne).
Hindamine: hävitav tabamus, vigastav tabamus või möödalask. Lisaks tuleb hinnata relvameeskonna
kui terviku tegevust.

07–10
(metallist) või
kolmemõõtmeline
sihtmärk (vrakk)

700 m – max
efektiivne
laskekaugus

2 lahinguraketti
meeskonna
kohta

Laskeharjutus sooritatakse jao koosseisus mitme sihtmärgiga. Sihtmärke peab olema meeskonna
kohta kaks (kokku vastavalt TTRakJ struktuurile neli kuni kuus).
Hindamine: hävitav tabamus, vigastav tabamus või möödalask. Sihtmärgid peavad olema hävitatud ühe
raketikompleksi poolt. Hinnata lisaks meeskonna/jao kui terviku tegevust.

kolmemõõtmeline
sihtmärk (vrakk)

1000 m – max
efektiivne
laskekaugus

1 lahingurakett

BLOS-meetodil laskeharjutusel ei näe sihtur sihtmärki. Sihtmärgi koordinaadid arvutab meeskond kas
manuaalselt või relva abil.
Hindamine: hävitav tabamus, vigastav tabamus või möödalask. Hinnata lisaks meeskonna/jao kui
terviku tegevust.

07–10
(metallist) või
kolmemõõtmeline
sihtmärk
(vrakk)
07–10
(metallist) või
kolmemõõtmeline
sihtmärk
(vrakk)
07–10
(metallist) või
kolmemõõtmeline
sihtmärk
(vrakk)
07–10
(metallist) või
kolmemõõtmeline
sihtmärk
(vrakk)

700 m – max
efektiivne
laskekaugus

BLOS (ingl beyond line of sight) – sihtimiseks otsenähtavust mittevajav.
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4. peatükk
Laskeharjutused õhutõrjerelvadest
1. jagu
Laskeharjutuste jaotus
111. Õhutõrjerelvade laskeharjutused jagunevad kaheks:
111.1. 23 mm õhutõrjekahuri õppe- ja lahingurelva õhu- ning maasihtmärkide
laskeharjutused;
111.2. raketikompleksi laskeharjutused.
2. jagu
Õhutõrjeraketikompleks
112. Laskeväljaõppe eesmärk on anda laskurile õhutõrjeraketikompleksi käsitsemise
oskused, mis võimaldavad tabada tõhusa tule ulatuses asuvaid õhusihtmärke.
113. Laskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui laskur:
113.1. käsitseb õhutõrjeraketikompleksi ja lahinguraketti;
113.2. kasutab standardsihikut ja soojuskaamerat;
113.3. avastab õhusihtmärke nii vaatluse teel kui radariga;
113.4. võtab sihtmärgi sihikule, lukustab raketi sihtmärgile (mitte peibutisele) ja
laseb raketi välja;
113.5. teeb lahinguülesannete täitmisel koostööd teiste üksustega.
114. Enne
laskeharjutusi
õhutõrjeraketikompleksist
peavad
laskurid
läbima
põhilaskeväljaõppe, mis hõlmab relvakäsitsemis- ja tehnilist õpet ning laskeharjutusi
raketiimitaatoril.
115. Laskeväljaõppe eesmärk on täidetud, kui laskur hävitab lasuga sihtmärgi.
116. Laskeoskustaset hinnatakse imitaatoril sooritatud harjutuse tulemuste põhjal.
117. Väljalastavate rakettide koguse määrab õhutõrjeinspektor, et vältida moona
eesmärgipäratut tarvitamist ja aegumist.
118. Õhutõrje reservväelased sooritavad laskemoona olemasolul õppekogunemisel
laskeharjutuse ÕTRK.1.
119. Kaitseväe ja Kaitseliidu õppeasutuses korraldataval laskeharjutuse läbiviimise
väljaõppekursusel peab õppur sooritama laskeharjutuse ÕTRK.1 (juhul kui selle tarvis
on lahingumoona).
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Tabel 18. Laskeharjutused õhutõrjeraketikompleksist
LaskeLaskekaugus ja
Eesmärk
Sihtmärk
harjutus
-asend

ÕTRK.1

Laskur tutvub
relva laskeomadustega ja
saab lahinguraketi
laskmiskogemuse

soojusallikaga
varustatud
mudellennuk

1200−4000 m
maast või
laskeplatvormilt

Laskemoona
kogus

Harjutuse kirjeldus ja hindamine

1 maa-õhk-tüüpi
lahingurakett
raketimeeskonna
kohta

Harjutatakse mööduva või läheneva õhusihtmärgi
tabamist. Sihtmärgi kõrgus on 500–2000 m, kiirus 50–
75 m/s. Laskmiseks kasutatakse MATIS-e kaamerat
või standardset lahingusihikut, sihtmärgi avastamiseks
ning raketimeeskonnale õhupildi kuvamiseks radarit.
Sihtmärk alustab laskesektorisse liikumist umbes 5 km
kaugusel tulepositsioonist ning suundub
laskesektorisse paremalt või vasakult äärelt. Lask
sooritatakse, kui laskur on sihtmärgi avastanud ja raketi
sihtmärgile lukustanud. Juhul kui laskur ei suuda raketti
sihtmärgile lukustada, maandatakse sihtmärk varem
kindlaks määratud alal või saadetakse uuele ringile.
Rakett lastakse välja sihtmärgi möödumisel enne
vahetuspunkti jõudmist, läheneva sihtmärgi puhul
vähemalt 1200 m enne laskuri tulepositsiooni.
Hindamine: arvestuse saab, kui tabatakse sihtmärki.
Laskuril pole võimalik harjutust korrata. Raketi laseb
põhilaskur.
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3. jagu
23 mm õhutõrjekahur
120. 23 mm õhutõrjekahuri laskeharjutused jagunevad neljaks:
120.1. maa- ja õhusihtmärkide laskeharjutused 7,62 mm harjutusrelvast (ÕTK-TRM/ML/Õ);
120.2. kombineeritud laskeharjutused (maa- ja õhusihtmärk korraga) 7,62 mm
harjutusrelvast (ÕTK-TR-MÕ);
120.3. maa- ja õhusihtmärkide laskeharjutused 23 mm õhutõrjekahurist (ÕTKM/ML/Õ);
120.4. kombineeritud laskeharjutused (maa- ja õhusihtmärk korraga) 23 mm
õhutõrjekahurist (ÕTK-MÕ).
121. Põhilaskeväljaõppe eesmärk on anda õhutõrjekahurit kasutavale üksusele relva
käsitsemisoskused, mis võimaldavad tabada seisvaid/tõusvaid ja liikuvaid
maasihtmärke.
122. Põhilaskeväljaõppe osaeesmärgid on anda kahuripatarei isikkoosseisule alljärgnevad
oskused:
122.1. Tulejuhtimisjagu:
122.1.1. annab rühmale eelhoiatust;
122.1.2. osutab rühmale sihtmärke;
122.1.3. annab rühmale tulekäsklusi.
122.2. Kahurimeeskonna isikkoosseis:
122.2.1. laeb padrunilinte, -kaste ja relva;
122.2.2. valmistab ette relva tulepositsiooni;
122.2.3. kasutab kahurit nii maas kui autokastis;
122.2.4. avastab sihtmärke vaatluse teel;
122.2.5. osutab sihtmärke;
122.2.6. käsitseb relva ohutult;
122.2.7. kõrvaldab relvatõrkeid;
122.2.8. tabab sihtmärki.
122.3. Kahurimeeskonna ülem:
122.3.1. koostab ja kasutab tulekaarti;
122.3.2. osutab sihtmärke;
122.3.3. annab tulekäsklusi;
122.3.4. annab käsklusi tuleparanduse tegemiseks;
122.3.5. annab käsklusi tuleülekande tegemiseks.
122.4. Kahurimeeskonna sihtur tabab seisvaid/tõusvaid ja liikuvaid maasihtmärke
eri kaugustel.
122.5. Kahurimeeskonna seadur:
122.5.1. asetab
õiged
suurused
maasihikule
seisvate/tõusvate
maasihtmärkide laskmisel;
122.5.2. asetab õiged suurused arvestile liikuvate maasihtmärkide
laskmisel.
122.6. Laadurid (vasak- ja paremlaadur ning sidemees-abilaadur):
122.6.1. laeb relva korrektselt;
122.6.2. kõrvaldab relvatõrkeid.
122.7. Autojuht:
122.7.1. valib kahurimeeskonna autole korrektse tulepositsiooni;
122.7.2. laeb relva korrektselt;
122.7.3. kõrvaldab relvatõrkeid.
123. Jätkulaskeväljaõppe eesmärk on arendada õhutõrjekahurit kasutava üksuse
laskeoskust õhusihtmärkide ja kombineeritud maa-õhk-laskmistel. Loetletud nõuded
lisanduvad põhilaskeväljaõppe nõuetele. Lisaks arendab jätkulaskeväljaõpe ülemate
juhtimisoskust taktikalises olukorras.
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124. Jätkulaskeväljaõppe osaeesmärgid on anda kahuripatarei liikmetele järgmised
oskused:
124.1. Rühmaülem:
124.1.1. juhib rühma taktikalises olukorras;
124.1.2. teeb koostööd teiste üksustega lahinglaskeharjutusel.
124.2. Tulejuhtimisjagu/-meeskond: muutusteta.
124.3. Kahurimeeskonna isikkoosseis:
124.3.1. täidab enda ametikoha ülesandeid heal tasemel;
124.3.2. täidab teiste meeskonnaliikmete ametikoha ülesandeid rahuldaval
tasemel;
124.3.3. tegutseb rühma koosseisus.
124.4. Sihtur:
124.4.1. tabab seisvaid/tõusvaid õhusihtmärke (012 helikopter otsevaates)
eri kaugustel;
124.4.2. tabab lendavaid õhusihtmärke eri kaugustel ja kõrgustel.
124.5. Seadur:
124.5.1. asetab
õiged
suurused
maasihikule
seisvate/tõusvate
õhusihtmärkide (012 helikopter otsevaates) laskmisel;
124.5.2. asetab õiged suurused arvestile liikuvate maasihtmärkide ja
lendavate õhusihtmärkide laskmisel.
124.6. Laadurid ja autojuht: muutusteta.
125. Enne põhilaskeväljaõpet peab laskur sooritama relvakäsitsemis- ja tehnilise õppe ning
laskeharjutused imitaatoril.
126. Nooremallohvitseri erialakursusel (NAEK) ja kahuri erialakursusel (KahEK)
sooritatakse laskeharjutused ÕTK-TR-M, ÕTK-TR-Õ ja ÕTK-M. Võimaluse korral
tehakse lisaks laskeharjutused ÕTK-TR-ML ja ÕTK-ML. Laskeharjutustel osalevad
kõik kahuri NAEK-i õppurid. Laskeharjutuse sooritavad
kõik
KahEK-i
kahurimeeskonna liikmed, v.a kahurimeeskonna ülemad, kellel on see õpe läbitud
NAEK-is. Laskmiste tulemuste järgi valitakse kahurimeeskonna sihtur ja seadur.
127. Allüksuse kursusel sooritatakse laskeharjutused ÕTK-TR-Õ, ÕTK-TR-MÕ ja ÕTK.
Võimaluse korral tehakse lisaks laskeharjutus ÕTK-MÕ. Laskeharjutusi sooritavad
sihtur ja varusihtur.
128. Tegevväelane võib oma laskeoskuse alalhoidmiseks osaleda kõigil ÕTK
laskeharjutustel, erandiks on MÕ-tüüpi laskeharjutused. Laskeharjutusi võivad kaasa
teha kõik väljaõpet läbiviivad tegevväelased, st VAEK õppurid, ÕTEK kadetid,
rühmaülemad, rühmavanemad ja instruktorid.
129. Kaitseväe ja Kaitseliidu õppeasutuse õppurile on kohustuslik praktika käigus
korraldada (NAEK-ile) laskeharjutused ÕTK-TR-M, ÕTK-TR-Õ ja ÕTK-M. Võimaluse
korral viiakse läbi laskeharjutused ÕTK-TR-ML ja ÕTK-ML.
130. Reservväelane sooritab laskeharjutused ÕTK-TR-Õ, ÕTK-M ja ÕTK-Õ.
Õppekogunemise läbiviija võib võimaluse korral lisada kõiki muid ÕTK-laskeharjutusi.
Laskeharjutusi sooritavad sihtur ja varusihtur. Laskeharjutuse läbiviijal on õigus
kohandada laskmiste keerukusastet laskurite laskeoskustasemele vastavaks.
4. jagu
Tulepositsioon
131. Põhilaskeväljaõppe ajal tuleb kahuri tulepositsioonina eelistada maapinda.
132. Jätkulaskeväljaõppe ja õppekogunemiste ajal võib lasta nii maast kui ka autokastist.
133. Lahinglaskeharjutustel (koostöös teiste üksustega) tuleb eelistada kahuri kasutamist
autokastist.
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5. jagu
Sihtmärgid
134. Õhutõrjekahuri maapealsete sihtmärkidena imiteeritakse jalaväge, kasutades
sihtmärke nr 01 kuni 03.
135. Õhutõrjekahuri maapealsete sihtmärkidena imiteeritakse soomukeid, kasutades
sihtmärke 07 kuni 010.
136. Soomukeid imiteerivaid sihtmärke peab korraga olema laskeväljal vähemalt kolm,
paigutatuna tulesektoris võimalikult hajutatuna ja eri kaugustele.
137. Õhutõrjekahuri seisvate/tõusvate õhusihtmärkidena kasutatakse sihtmärke nr 012.
138. Õhutõrjekahuri lendavate õhusihtmärkidena kasutatakse mudellennukeid, õhusõiduki
järel veetavaid kotte ja droone.
139. Nii maa- kui ka õhusihtmärkide tabamisel peab 23 mm moona kasutades lähtuma
minimaalsest lubatud sihtmärgi kaugusest 300 m. Õhutõrje laskeharjutuse
ohutuseeskiri sätestab erandina otse läheneva õhusihtmärgi, mille laskmise peab
lõpetama hiljemalt 1200 m enne laskvat üksust.
140. Laskeharjutuse läbiviija võib eri liiki laskeharjutustel kasutada ka muid saadaolevaid
samatüübilisi (maa-/õhu-) sihtmärke lisaks eespool nimetatutele.
141. Paigal seisvat/tõusvat maasihtmärki lastakse maasihikuga ning liikuvat maa- ja
õhusihtmärki lastakse õhusihikuga.
6. jagu
Laskemoon
142. Kõigil õhutõrjekahuri laskeharjutustel arvestatakse tabelis 19 näidatud laskemoona
kogust ühe laskuri kohta.
143. Laskeharjutuse läbiviija peab jaotama ettenähtud 23 mm laskemoona koguse kõigi
seeriate vahel, st kogu laskemoona ei lasta ära ühes seerias. Soovituslik jaotus on
põhi-/NAEK-i laskeväljaõppes 10−15 padruniga ning jätkuväljaõppes 15−30 padruniga
lint.
144. Harjutusrelva laskeharjutustel (ÕTK-TR) peab iga teine padrun olema trasseeriv.
145. Tuleliik (valangu pikkus) valitakse vastavalt õpetatule. Lisainfo on kirjas kahuripatarei
lahingumäärustikus.
146. Kahuri tulepositsiooni kontrollija peab jälgima ning märkima üles kulutatud laskemoona
kontrollitava kahuri relvade ja raudade kaupa.
7. jagu
Hindamine
147. Ajateenijatest ülemate puhul hinnatakse üksuse juhtimise oskust ja relvameeskonna
puhul lasketulemust. Lasketulemus loetakse positiivseks, kui maasihtmärgi puhul saab
relvameeskond sihtmärgile korduvalt pihta ja õhusihtmärgi puhul on tuli visuaalsel
vaatlusel korduvalt „suunas“.
148. Pärast igat laskeseeriat annab tulepositsiooni kontrollija tagasisidet meeskonna
tegevusele tervikuna (laadimine, tõrgete kõrvaldamine, ohutustehnikast kinnipidamine)
ning meeskonnaülemale (käsklused), sihturile ja seadurile isikuliselt.
149. Tegevväelaste laskeväljaõppes hinnatakse meeskonna juhtimise oskust (tegevuste
õigsus, tulekäsklused jms) ning lasketulemus on teisejärguline.
150. Pärast laskeharjutuse nõuetekohast läbiviimist antakse tegevväelasele vastava
kategooria õhutõrje laskeharjutuse läbiviimise õigus ja tulepositsiooni kontrollinud
tegevväelasele tulepositsiooni kontrollija õigus.
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Tabel 19. 23 mm õhutõrjekahuri laskeharjutused
Laskeharjutus

Eesmärk

Sihtmärk

Laskekaugus
ja -asend

Laskemoona
kogus ja
tulerežiim

Harjutuse kirjeldus ja hindamine

ÕTKTR-M

Relvameeskond tabab seisvat
maasihtmärki.

seisev/tõusev
maasihtmärk
07−010

150−800 m

100
7,62 mm

Seisva või tõusva maasihtmärgi tabamine (tõusvad maasihtmärgid on nähtaval 15 sekundit).

ÕTKTR-ML

Relvameeskond tabab liikuvat
maasihtmärki.

liikuv maasihtmärk
08 ja/või 010

muutusteta

150
7,62 mm

Liikuva maasihtmärgi tabamine (kiirus kuni 30 m/s).

200
7,62 mm

Õhusihtmärgi tabamine.
Lennuk:
1) mööduv ja/või lähenev;
2) pikeeriv ja/või kabreeriv – kiirus kuni 35 m/s;
3) mitme sihtmärgi (SM) korral on vahekaugus vähemalt 200 m ja kõrguste vahe kuni 100 m.
Kopter:
1) pop-up-profiil (nähtav 15 sekundit);
2) kõrgus 0−50 m;
3) mitme SM korral on vahekaugus vähemalt 50 m.

ÕTKTR-Õ

Relvameeskond tabab õhusihtmärki.
Tulejuhtimismeeskond oskab juhtida
tuld.

ÕTKTR-MÕ

Relvameeskond tabab maa- ja
õhusihtmärki.
Tulejuhtimismeeskond juhib tuld.

ÕTK-M

Relvameeskond tabab seisvat
maasihtmärki.

ÕTK-ML

Relvameeskond tabab liikuvat
maasihtmärki.

ÕTK-Õ

Relvameeskond tabab õhusihtmärki.
Tulejuhtimismeeskond juhib tuld.

Relvameeskond tabab maa- ja
ÕTK-MÕ õhusihtmärki.
Tulejuhtimismeeskond juhib tuld.

õhusihtmärk
mudellennuk ja/või
järelveetav kott või
012 helikopter
otsevaates

seisev/tõusev/liikuv
maasihtmärk ja
õhusihtmärk
seisev/tõusev
maasihtmärk
07−010
liikuv maasihtmärk
08 ja/või 010

õhusihtmärk
mudellennuk ja/või
järelveetav kott või
012 helikopter
otsevaates

seisev/tõusev/liikuv
maasihtmärk ja
õhusihtmärk

muutusteta

muutusteta

200
7,62 mm
kuni 50
Meeskonna/rühma lähikaitse, maa- ja õhusihtmärgi tabamine.
käsitulirelvadele,
kuni 2 TT-lasku

300−2000 m

80
23 mm

Seisva või tõusva maasihtmärgi tabamine (tõusvad maasihtmärgid on nähtaval 15 sekundit).

muutusteta

80
23 mm

Liikuva maasihtmärgi tabamine (kiirus kuni 30 m/s).

120
23 mm

Õhusihtmärgi tabamine.
Lennuk:
1) mööduv ja/või lähenev;
2) pikeeriv ja/või kabreeriv – kiirus kuni 35 m/s;
3) mitme SM korral on vahekaugus vähemalt 20 m ja kõrguste vahe kuni 100 m.
Kopter:
1) pop-up-profiil (nähtav 15 sekundit);
2) kõrgus 0−50 m;
3) mitme SM korral on vahekaugus vähemalt 50 m.

300−1800 m

300−200 m

120
23 mm
kuni 50
Meeskonna/rühma lähikaitse, maa- ja õhusihtmärgi tabamine.
käsitulirelvadele,
kuni 2 TT-lasku
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5. peatükk
Laskeharjutused kaudtulerelvadest
1. jagu
81 mm ja 120 mm miinipilduja
151. Kaudtulerelva laskeväljaõppe eesmärk on anda miinipildurile üksuse relvast laskmise
oskused.
152. Laskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui miinipildur:
152.1. täidab erialaseid ülesandeid ohutustehniliselt korrektselt;
152.2. teeb koostööd nii relvameeskonnas kui tuleüksuse koosseisus;
152.3. oskab täita tuleülesandeid vigadeta ning kasutada taktikaliselt sobivaid
tulemooduseid;
152.4. oskab edastada tulekäsku sidepidamise reeglitest kinni pidades;
152.5. oskab toimida osana tulesüsteemist (tulejuhid, tuletegevuse planeerimine,
tuleüksus kui tervik).
153. Põhilaskeoskuse omandamiseks peavad kõik miinipildurid erialakursusel sooritama
laskeharjutused MP.1, MP.2 ja MP.3 (vt tabel 20).
154. Jätkulaskeväljaõppes peavad kõik miinipildurid sooritama allüksuse kursusel
laskeharjutused MP.4, MP.5 ja MP.6.
155. Nooremallohvitserikursusel korraldatakse laskeharjutused MP.1 ja MP.3.
156. Õppekogunemisel sooritatakse laskeharjutused MP.1 ja MP.3. Ülejäänud
laskeharjutuste vajalikkuse üle otsustab õppekogunemise läbiviija, arvestades
sealjuures võimalusi ja vahendeid. Formeerimisjärgne laskmine (MPT.3) toimub
formeeritud üksuse esimese laskeharjutusena õppekogunemise käigus ning
mobilisatsiooni korral.
157. Miinipilduja allüksuste väljaõppes peavad vahendite olemasolul lahingumoonaga
laskmisele eelnema lasketehnilised laskeharjutused MP.1, MP.2 ja MP.3, kus
kasutatakse alakaliibrilist õppemoona.
158. Juhul kui lasketehniliste laskeharjutuste (MP.1, MP.2, MP.3) väljaõppe eesmärki ei
saavutata, võib korraldada lisalaskeharjutuse, kuid mitte rohkem kui üks kord.
Lasketehnilisi laskmisi ei seota taktikalise olukorraga, vaid põhirõhk on lasketehnika
viimistlemisel ja tegevuse ohutusel.
159. Miinipilduja laskeharjutused MP.3 ja MP.4 toimuvad valge aja üleminekul pimeda ajale,
eeldusel, et sihtmärgiala on valgustatud (st seda on võimalik jälgida).
160. Lahinglaskeharjutused (MP.4, MP.5, MP.6) tuleb vahendite ja võimaluste olemasolul
ühitada toetatavate üksuste lahinglaskeharjutustega, et muuta tegevust realistlikumaks
ning anda laskurile parem ülevaade miinipildujaüksuste lahinguvõimest.
Lahinglaskeharjutuste käigus harjutatakse vastava lahinguliigiga seotud tuleliike ja
tulemooduseid, samuti üksuste ja relvaliikide koostööd, tuletegevuse planeerimist ja
kooskõlastamist ning võimaluse korral kaudtuleüksuste tule koondamist.
Lahinglaskeharjutus sooritatakse pärast lasketehnilist laskmist.
161. Laskeväljaõppetaset hinnatakse allüksuse kursusel lasketestiga MP.7. Lasketestil
hinnatakse mitte üksnes sihtmärgi tabamise täpsust, vaid sooritust tervikuna:
positsioonide ettevalmistamiseks ja hõivamiseks kulunud aega, tulekäsu edastamist ja
töötlemist, laskeandmete arvutamist ning edastamist, allüksuste koostööd jne.
162. Eeskirjas sätestatud lasketehniliste ja toetavate laskeharjutuste laskemoona kogust
võib väljaõppe tõhustamiseks muuta (v.a teste 2 ja 3), jäädes laskemoona kulunormide
piiridesse (nt laskmisel koostöös toetatavate üksustega, mille lahinglaskeharjutuste
teema on pealetungilahing, võib tekkida vajadus suurendada laskeharjutuse MP.6
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mahtu. Sellisel juhul võib miinipildujaüksuse väljaõppe eest vastutaja teha seda
laskeharjutuse MP.5 arvelt, mille tähtsus on väiksem).
163. Kaitseväe ja Kaitseliidu õppeasutuses korraldataval laskeharjutuse läbiviimise kursusel
peab õppur sooritama laskeharjutused MP.1, MP.2 ja MP.3. Samuti peab õppur läbi
viima instruktori juuresolekul ühe lasketehnilise laskmise ja lahinglaskeharjutuse ning
sooritama need positiivsele tulemusele.

54/87

Tabel 20. Laskeharjutused miinipildujast
Laskemoon
Laskeharjutus

81 mm
miinipilduja
Eesmärk

Sihtmärk

120 mm
miinipilduja

Laskekaugus

Harjutuse kirjeldus ja hindamine
Kild Suits Valgus Kild Suits Valgus

Kontrollida relva tehnilist korrasolekut ja
laskekõlblikkust.
Kontrollida relva ja/või laskemoona
ballistilisi omadusi.

punktsihtmärk, orientiir

400–1000 m

10

–

–

10

–

–

Tehniline kontroll-laskmine otsesihtimisega.

punktsihtmärk, orientiir

vastavalt
vajadusele

10

–

–

10

–

–

Ballistiline kontroll-laskmine.

punktsihtmärgid

vastavalt
vajadusele

8

–

–

8

–

–

Formeerimisjärgne laskmine.

MP.1

Relvameeskond ja tuleüksus oskavad lasta
otsesihtimisega.
Relvameeskond kontrollib ja valmistab ette
laskemoona ohutusnõuete kohaselt.
Meeskonnaülem juhib tuld. Relvameeskond
tabab sihtmärki.

punktsihtmärk, orientiir

400–1000 m

12

2

1

8

2

1

Lasketehniline laskmine. Harjutatakse tuleülesande
korrektset täitmist. Laskeharjutust võib sooritada
pimeda ajal.

MP.2

Tuleüksus oskab mõjutada sihtmärke
tõhusa tulega lühiülekandemeetodil.

punktsihtmärk, orientiir

vastavalt
vajadusele

8

2

1

5

2

1

Lasketehniline laskmine. Harjutatakse tuleülesande
korrektset täitmist. Laskeharjutust võib sooritada
pimeda ajal.

3

Lasketehniline laskmine. Harjutatakse tuleülesande
korrektset täitmist. Harjutus toimub valge aja
üleminekul pimeda ajale, eeldusel, et sihtmärgiala on
jälgitav.

MPT.1
MPT.2
MPT.3

MP.3

Jaotada relvad laskeomaduste põhjal
tuleüksustesse.

Tuleüksus:
1) sooritab eellaskmist,
2) laseb erinevaid tuleliike ja
tulemooduseid kasutades;
3) teeb tuleülekannet;
4) alustab tuletegevust määratud ajal
ja viisil;
5) sooritab kontroll-laskmisi.
Tuleüksus:
1) toetab erinevate tulemoodustega
kaitselahingut;
2) teeb koostööd kaudtule- ja teiste
üksustega.
Tuleüksus:
1) toetab erinevate tulemoodustega
viivituslahingut;
2) teeb koostööd kaudtule- ja teiste
üksustega.

erinevad, vastavalt vajadusele

vastavalt
vajadusele

30

5

3

24

2

erinevad, vastavalt taktikalisele
olukorrale

vastavalt
vajadusele

30

3

4

24

2

3

Lahinglaskeharjutus. Harjutatakse allüksuse tegevust
taktikalises olukorras ning tuleülesannete korrektset
täitmist. Harjutus toimub valge aja üleminekul pimeda
ajale, eeldusel, et sihtmärgiala on jälgitav.

erinevad, vastavalt taktikalisele
olukorrale

vastavalt
vajadusele

30

2

2

24

2

2

Lahinglaskeharjutus. Harjutatakse allüksuse tegevust
taktikalises olukorras ning tuleülesannete korrektset
täitmist. Laskeharjutust võib sooritada pimeda ajal.

MP.6

Tuleüksus:
1) toetab erinevate tulemoodustega
pealetungilahingut;
2) teeb koostööd kaudtule- ja teiste
üksustega.

erinevad, vastavalt taktikalisele
olukorrale

vastavalt
vajadusele

30

2

2

24

2

2

Lahinglaskeharjutus. Harjutatakse allüksuse tegevust
taktikalises olukorras ning tuleülesannete korrektset
täitmist. Laskeharjutust võib sooritada pimeda ajal.

MP.7

Laskeoskustaseme määramine (lasketest)

erinevad, vastavalt taktikalisele
olukorrale

vastavalt
vajadusele

20

3

3

20

3

3

Hinnatakse allüksuse kui terviku tegutsemist
taktikalises olukorras.

MP.4

MP.5
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2. jagu
Kuni 155 mm suurtükiväerelv
164. Laskeväljaõppe eesmärk on anda üksuse kaudtulerelvast laskmiseks vajalikud
teadmised ja oskused.
165. Relvameeskonna liikme laskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui ta:
165.1. täidab ametikoha ülesandeid õigesti ja ohutustehniliselt korrektselt;
165.2. teeb koostööd relvameeskonna koosseisus;
165.3. teeb koostööd teiste laskmisega seotud allüksustega tulepositsioonil;
165.4. täidab ametikoha ülesandeid kehtestatud protseduurireegleid ja normatiivaegu
arvestades;
165.5. tegutseb taktikalises olukorras tuleüksuse koosseisus;
165.6. kasutab relva laskemehhanisme ja sihtimisseadmeid.
166. Laskeandmete arvutusallüksuse ja tulejuhtimisallüksuse liikme laskeväljaõppe
osaeesmärgid on saavutatud, kui nad:
166.1. täidavad ametikoha ülesandeid õigesti ja ohutustehniliselt korrektselt;
166.2. teevad koostööd oma allüksuse koosseisus;
166.3. teevad koostööd tulepositsioonil paiknevate allüksustega;
166.4. kasutavad taktikaliselt sobivaid tulemeetodeid;
166.5. täidavad ametikoha ülesandeid kehtestatud protseduurireegleid ja
normatiivaegu arvestades;
166.6. teevad koostööd kaudtulesüsteemi osana (tulejuhid, tuletegevuse
planeerimine ja juhtimine, tuleüksus);
166.7. teevad
koostööd
ühendrelvaliikide
koosseisus
(tuletoetusja
manööverüksuste koostöö).
167. Põhilaskeväljaõppes
sooritatakse
laskeharjutused
ST.1
kuni
ST.3
ja
jätkulaskeväljaõppes laskeharjutused ST.4 kuni ST.7. Laskeväljaõpet võib vajadusel
korraldada dubleeritult või kombineeritult erinevatest relvadest.
168. Laskeväljaõppetaset hinnatakse lasketestiga ST.7, mis sooritatakse üksuse
põhirelvaga. Vajaduse korral võib osa lasketesti tuleülesandeid ühildada ST.6-ga.
169. Lasketesti planeerimisel on lubatud laskemoona kulunormi suurendada vastavalt testi
konkreetsele eesmärgile.
170. Allüksuse väljaõppetaseme määramisel hinnatakse mitte üksnes sihtmärgi täpset
tabamist, vaid terviksooritust: positsioonide ettevalmistamiseks ja hõivamiseks kulunud
aega, tulekäsu edastamist ja töötlemist, laskeandmete arvutamist ning edastamist,
allüksuste koostööd jne.
171. Teisi suurtükiväe laskeharjutusi võib sooritada pimeda ajal eeldusel, et sihtmärgiala on
vaadeldav valgustamise teel või öövaatlusseadmete abil.
172. Lahinglaskeharjutused on otstarbekas vahendite ja võimaluste olemasolul ühitada
lahinguüksuste lahinglaskeharjutustega (alates tugevdatud rühmast), et muuta
laskeväljaõpet realistlikumaks ja anda lahinguüksustele parem ülevaade
kaudtuleüksuste tegevustõhususest.
173. Otsesihtimisega laskeharjutusi on võimalik kaasata allüksuse lahinglaskeharjutustesse
lisalaskeharjutustena, et harjutada allüksuse lähikaitsetegevust tulepositsioonil. Sellisel
juhul võib otsesihtimisega laskeharjutusi korrata kuni kaks korda.
174. Laskeharjutuste laskemoona kulunorme on lubatud erandkorras suurendada kuni kaks
korda, vastavalt ladudes hoitava laskemoonavaru aegumistähtajale.
175. Laskemoona kulunormide suurendamise kooskõlastab suurtükiväeinspektor.
176. Eriotstarbeliste mürskude puudumisel või nappusel võib need suurtükiväeinspektori
nõusolekul osaliselt või täielikult asendada kildmürskudega, kohandades ühtlasi
laskeharjutuse eesmärki ja läbiviimise tingimusi.
177. Lasketehnilistel laskmistel tuleb piirduda eesmärgi saavutamiseks vajaliku minimaalse
laskemoona kogusega.
178. Tegevväelase ja ajateenijast allohvitseri suurtükiväe erialaväljaõppes sooritatakse
vähemalt laskeharjutused ST.2 ja ST.3 ning võimaluse korral ST.1. Tegevväelase
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laskeväljaõppesse kuuluvad laskeharjutused toimuvad ajateenija väljaõppe või
õppekogunemise raames.
179. Kaitseväe ja Kaitseliidu õppeasutuses ning üksuses läbiviidaval laskeharjutusel
korraldatakse õppurile vähemalt laskeharjutused ST.1 kuni ST.3.
180. Õppekogunemisel ja mobilisatsioonijärgses väljaõppes sooritatakse laskeharjutused
ST.2, ST.3, ST.6 ja ST.7.
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Tabel 21. Laskeharjutused kuni 155 mm suurtükiväerelvast
LaskeEesmärk
harjutus

Sihtmärk

Laskekaugus

STT.1

Kontrollida relva tehnilist korrasolekut ja laskekõlblikkust.

punktsihtmärgid,
orientiir

vastavalt
vajadusele

STT.2

Kontrollida relva ja/või laskemoona ballistilisi omadusi.

punktsihtmärgid,
orientiir

vastavalt
vajadusele

ST.1

ST.2

ST.3

ST.4

ST.5

ST.6

5

Relvameeskonna ülem juhib relva tuld.
Relvameeskond ja tulerühm:
1) järgivad ohutusnõudeid;
2) käsitsevad relva õigesti;
3) täidavad meeskonnaülema ja rühmaülema
tulejuhtimiskäsklusi;
4) sihivad ja tabavad seisvat ning olemasolul korral
liikuvat sihtmärki.
Kontrollida relva toimivust, meeskonna tegevust relva
teenindamisel ning jaotada relvad laskeomaduste järgi
tuleüksustesse.
Tulerühm:
1) järgib ohutusnõudeid;
2) avab tuld;
3) kasutab põhilisi tulemooduseid;
4) sooritab eellaskmist ja kontroll-laskmist;
5) teeb tuleülekannet;
6) täidab protseduurireegleid;
Tulerühm:
1) sooritab tuleülesandeid tulejuhi käsu peale;
2) sooritab ajapiiranguga tuleülesandeid;
3) teeb koostööd tuletegevuse juhtimiskeskusega või
lahinguüksusega;
4) järgib protseduurireegleid.
Tuleüksus:
1) sooritab erinevaid tuleülesandeid, kasutades
tulemooduseid vastavalt lahinguliigile;
2) avab äkktule;
3) pimestab vastast koordineeritult suitsukattega või
äkksuitsuga;
4) täidab protseduurireegleid.
Tuleüksus:
1) sooritab erinevaid tuleülesandeid, kasutades
tulemooduseid vastavalt lahinguliigile pimedas;
2) valgustab koordineeritult sihtmärki;
3) oskab kasutada valgustusvahendeid;
4) täidab protseduurireegleid;
5) kasutab relvade sihtimisseadmeid.

Laskemoona
kogus
3 kildmürsku
relva kohta
kõik
mürsutüübid
vastavalt
vajadusele

Harjutuse kirjeldus ja hindamine
Tehniline kontroll-laskmine.

Ballistiline kontroll-laskmine.

6 kildmürsku
relva kohta

Lasketehniline või lahinglaskeharjutus. Võimaluse korral sooritatakse
relvameeskonna väljaõppes esimese laskeharjutusena. Harjutusega
arendatakse relvameeskonna ja tuleüksuse otsetule laskmise oskust.
Eelnevalt peab olema läbitud relvameeskonna tegevust ja ohutusnõudeid
käsitlev väljaõpe. Sihtmärkide ja relvade paigutus positsioonil peab
rühmasuuruse üksuse kõikidel relvadel võimaldama mõjutada vähemalt ühte
ühist sihtmärki.

punktsihtmärgid

umbes 1/3
laskekaugusest
või vastavalt
vajadusele

3 kildmürsku
relva kohta

Lasketehniline või formeerimisjärgne laskmine. Ajateenijatest
nooremallohvitseride, allüksuse kursuse või reservväelaste õppekogunemise
esmane kaudtule-laskeharjutus. Lastakse järjestikku ja võimaluse korral
mõõdetakse mürsu algkiirust. Pärast laskmist jaotatakse relvad vajaduse korral
laskeomaduste põhjal tuleüksustesse.

punkt- ja maa-alasihtmärgid

umbes 1/3
laskekaugusest
või vastavalt
vajadusele

8 kildmürsku
relva kohta

Lahinglaskeharjutus. Õpitakse ja harjutatakse lihtsamate tuleülesannete
korrektset täitmist, pidades kinni protseduurireeglitest ja ohutusnõuetest.

erinevad, vastavalt
taktikalisele olukorrale

umbes 1/3–2/3
laskekaugusest
või vastavalt
vajadusele

8 kildmürsku
relva kohta

Lahinglaskeharjutus. Laskeharjutuse eesmärk on harjutada erinevaid
tulemooduseid, üksuste ja relvaliikide koostööd, tuletegevuse planeerimist ja
kooskõlastamist ning võimaluse korral tuleüksuste tule koondamist.
Harjutatakse ka tuleülesande korrektset täitmist ajapiiranguga laskmisel
(tulekuaeg, löök, sihtmärgi vahetus, mahasuruv tuli). Ajastatud tulelöögi puhul
lastakse vaid esimene ja viimane kogupauk.

erinevad, vastavalt
taktikalisele olukorrale

umbes 1/3–2/3
laskekaugusest
või vastavalt
vajadusele

10 kild- ja 2
suitsumürsku
relva kohta

Lahinglaskeharjutus. Laskeharjutuse eesmärk on harjutada erinevaid
tulemooduseid, üksuste ja relvaliikide koostööd, tuletegevuse planeerimist ja
kooskõlastamist ning võimaluse korral tuleüksuste tule koondamist.
Harjutatakse ka tuleüksuse tegevust taktikalises olukorras ning tuleülesande
korrektset täitmist koos pimestamisega vastavalt taktikalisele olukorrale.

erinevad, vastavalt
taktikalisele olukorrale

umbes 1/3–2/3
laskekaugusest
või vastavalt
vajadusele

erinevad siluettsihtmärgid (min 4 m)5

400–2000 m2

Lähtuda kasutatavast relvast, laskemoonast ja ohutuseeskirjast.
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6 kild- ja 1,5
Lahinglaskeharjutus. Harjutatakse tuleüksuse tegevust taktikalises olukorras
valgustusmürsku koos relva sihtimisseadmete valgustusvahendite kasutamisega ja tuleülesande
relva kohta
korrektset kooskõlastatud täitmist pimedas vastavalt taktikalisele olukorrale.

ST.7

Laskeoskustaseme määramine (lasketest).
Tuleüksus:
1) juhib tulerühmade tegevust;
2) valib ülesande täitmiseks laskemoona;
3) teeb koostööd lahinguüksuse tuletoetusohvitseri ja
tulejuhtidega;
4) toetab kaitselahingut;
5) toetab rünnakut.

erinevad, vastavalt
taktikalisele olukorrale

vastavalt
vajadusele
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16 kild- ja 2
suitsumürsku
relva kohta

Lahinglaskeharjutus. Hinnatakse üksuse ja allüksuse kui terviku tegevust
taktikalises olukorras ning normatiividest kinnipidamist. Lahinguüksuse
tuletoetusohvitser kooskõlastab vajaduse korral tuletellimusi ja tuleüksuse
tuletegevuse juhtimiskeskus juhib allüksuste tuletegevust. Rünnaku toetamisel
lastakse tuleplaani alusel ja vähemalt ühel korral lastakse ajastatud tulelöök
täieliku ettenähtud laskemoona kogusega.

6. peatükk
Laskeharjutused soomukist
1. jagu
Jalaväelahingumasina 35 mm automaatkahur
ja 7,62 mm koaksiaalkuulipilduja
181. Põhilaskeväljaõppe eesmärk on anda relvameeskonna liikme(te)le automaatkahuri
käsitsemise oskused, mis võimaldavad tabada relva tõhusa tule ulatuses seisvaid ning
liikuvaid maa- ja õhusihtmärke.
182. Põhilaskeväljaõppe osaeesmärgid saavutatakse, kui relvameeskonna liige:
182.1. seab relva tabamispunkti;
182.2. käsitseb relva ohutult ja eemaldab tõrkeid;
182.3. tegutseb jalaväelahingumasina meeskonna liikmena;
182.4. valib ja tabab seisvaid ning liikuvaid sihtmärke eri laskekaugustelt;
182.5. avastab sihtmärke maa-ala vaatluse abil;
182.6. teeb vaatluse abil tuleparandusi;
182.7. jagab ja juhib automaatkahurite tuld.
183. Jätkulaskeväljaõppe eesmärk on arendada jalaväelahingumasina meeskonna
laskeoskust ning ülema juhtimisoskust selleks loodud taktikaolukorras.
184. Jätkulaskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui meeskond:
184.1. kasutab lahingumasina, poolrühma ja rühma kahurite (koond)tuld vastavalt
sihtmärgi tüübile;
184.2. teeb tuleülekannet ja juhib tuld lahingumasina, poolrühma ja rühma tasemel;
184.3. planeerib tulekasutust ja teeb koostööd teiste üksustega lahingumasina,
poolrühma ja rühma tasemel.
185. Lahingumasina meeskond (ülem, sihtur ja masinajuht) omandab relvaõppe. Ülem ja
sihtur omandavad laskeväljaõppe.
186. Põhilaskeoskuse omandamiseks peavad ülem ja sihtur sooritama laskeharjutused
LM1.1 kuni LM1.12 (vt tabel 22).
187. Jätkulaskeväljaõppes LM2.1 kuni LM5.3 ja lahinglaskeharjutustes LM6.1 kuni LM8.2
sooritatakse laskeharjutused meeskonna koosseisus.
188. Laskeharjutusi LM2.1 kuni LM2.5 ja LM3.1 kuni LM3.5 võib kombineerida teiste
lahinglaskeharjutustega.
189. Laskeoskustaset hinnatakse meeskonna koostöö, lasketehniliste oskuste ning
lahingumasina, poolrühma ja rühma lasketulemuste põhjal.
190. Kõigi automaatkahuri laskeharjutuste hindamisel tuleb pöörata erilist tähelepanu
lahingumasina ülema ja sihturi tegevusele.
191. Taktikaliste olukordade lahendamisel tuleb lisaks tuletegevusele hinnata
lahinguülesande täitmist ning käskude koostamist ja andmist.
192. Tegevväelased, kes on jalaväelahingumasinate allüksuse 35 mm automaatkahuri
laskeväljaõppe instruktorid, võivad oma laskeoskuse säilitamiseks sooritada kord kahe
aasta jooksul laskeharjutused LM1.1 kuni LM1.12.
193. 35 mm automaatkahuri maasihtmärgid on masinad, rajatised ja elavjõud.
Õhusihtmärgid on mehitamata õhukid (UAV), madalalt lendavad kopterid ja lennukid.
194. Piiratud nähtavuse all mõistetakse ööpäeva pimedat aega või kui sihtimistingimusi on
piiratud kunstlikult päevasihiku, 1 : 1 sihiku ja periskoopide kinni katmise teel.
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Tabel 22. 35 mm automaatkahuri ja 7,62 mm koaksiaalkuulipilduja laskeharjutused masinaülema või sihturi töökohalt
LaskeLaskemoona kogus
Eesmärk
Sihtmärk
Laskekaugus
Harjutuse kirjeldus ja hindamine
harjutus
ja tulerežiim
Masinaülem ja sihtur:
1) tutvub relva laskeomadustega;
2) oskab meeskonna liikmena:
a) tabada seisvaid sihtmärke;
Seisva sihtmärgi tabamine. Sihtmärk märgitakse laseriga ja kasutatakse päevasihikut. Kasutatakse
b) järgida sihtimisprotseduuri;
sama sihtimispunkti. Lastakse poollaetud relvaga. Iga lasu järel tehakse vaatlus „8“ ja korratakse
LM1.1
1 × 07
1000 m
3 × TPFDS-T6
c) vaadelda tabamust trasseri
laskeprotseduuri. Laske ei sooritata kiiresti üksteise järel. Laskeharjutus on sooritatud, kui sihtmärk
järgi;
on saanud kolm tabamust. Laskeharjutus sooritatakse sihturi või ülema töökohalt.
d) vaadelda tabamispunkti järgi;
e) töötada täpselt ja järgida
protseduure.
Masinaülem ja sihtur oskavad meeskonna
liikmena:
Tuleülekanne päevasihiku abil. Põhirõhk on sihtimisprotseduuri järgimisel. Seisvad sihtmärgid on
1) teostada vaatlust;
paigutatud selliselt, et nad imiteeriksid eest vastu liikuvaid soomukeid. Sihtmärgid on esitatud
LM1.2
2) tuvastada sihtmärki;
2 × 07 või 08
800–1400 m
3 × TPFDS-T
üheaegselt ja samal kaugusel. Lastakse ajapiiranguta. Laskeharjutus on sooritatud, kui mõlemad
3) eristada sihtmärki;
sihtmärgid on saanud ühe tabamuse. Laskeharjutus sooritatakse sihturi või ülema töökohalt.
4) kanda tuld üle samal kaugusel
ühelt sihtmärgilt teisele.
Masinaülem ja sihtur oskavad meeskonna
liikmena:
1) teostada vaatlust;
Tuleülekanne termosihiku abil. Põhirõhk on sihtimisprotseduuri järgimisel. Seisvad sihtmärgid on
2) tuvastada sihtmärki;
paigutatud selliselt, et nad imiteeriksid eest vastu liikuvaid soomukeid. Sihtmärgid on esitatud
LM1.3
2 × 07 või 08
800–1400 m
3 × TPFDS-T
3) eristada sihtmärki;
üheaegselt ja samal kaugusel. Lastakse ajapiiranguta. Laskeharjutus on sooritatud, kui mõlemad
4) kanda tuld üle samal kaugusel
sihtmärgid on saanud ühe tabamuse. Laskeharjutus sooritatakse sihturi või ülema töökohalt.
ühelt sihtmärgilt teisele;
5) seadistada termosihiku pilti.
Masinaülem ja sihtur oskavad meeskonna
liikmena:
Liikuva sihtmärgi tabamine. Harjutatakse sihtimisprotseduuri. Sihik viiakse liikuvale sihtmärgile
1) teostada vaatlust;
tagantpoolt ja sihtimispunkti jõudes ühtlustatakse sihiku liikumiskiirus sihtmärgi kiirusega ning
2) tuvastada sihtmärki;
1 × liikuv 07 või
LM1.4
600–1400 m
3 × TPFDS-T
jälitatakse sihtmärki ühtlase kiirusega. Enne lasu sooritamist märgitakse sihtmärk laseriga.
3) eristada sihtmärki;
08
Laskeharjutus on sooritatud, kui sihtmärk on saanud kaks tabamust. Laskeharjutus sooritatakse
4) valida erinevaid sihtimisseadmeid;
sihturi või ülema töökohalt.
5) sihtida ja tabada liikuvaid
sihtmärke.
Masinaülem ja sihtur oskavad meeskonna
liikmena:
1) teostada vaatlust;
Seisva sihtmärgi tabamine 7,62 mm koaksiaalkuulipildujast. Harjutatakse mitme samal kaugusel
2) tuvastada sihtmärki;
paikneva sihtmärgi tabamist ajapiiranguta, jälgides valangute pikkust. Sihtmärgid märgitakse laseriga.
3) eristada sihtmärki;
6 × 01 või 02 või
115 × 7,62 mm
Sihtmärkidena kasutatakse kahte “pehmet” sõidukit imiteerivat sihtmärki või kahte jalaväge
LM1.5
4) vahetada relva/laskemoona;
2 × “pehme”
300–600 m
(valangu pikkus
imiteerivate sihtmärkide gruppi või kombineeritult ühte “pehmet” sõidukit imiteerivat sihtmärki ja ühte
5) kanda tuld üle
sõiduk
10–15 lasku)
jalaväesihtmärkide gruppi. Laskeharjutus on sooritatud, kui kõik sihtmärgid on saanud ühe
koaksiaalkuulipildujaga;
valangutabamuse. Laskeharjutus sooritatakse sihturi või ülema töökohalt.
6) jälgida trasserit;
7) parandada vajaduse korral
sihtimispunkti.

6

TPFDS-T (ingl target practice frangible discarding sabot w/tracer) – soomustläbistav purunev harjutusmoon.
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LM1.6

LM1.7

LM1.8

LM1.9

LM1.10

Masinaülem ja sihtur oskavad meeskonna
liikmena:
1) teostada vaatlust;
2) tuvastada sihtmärki;
3) eristada sihtmärki;
4) vahetada relva/laskemoona;
5) jälgida trasserit;
6) parandada vajadusel
sihtimispunkti.
Masinaülem ja sihtur oskavad
meeskonna liikmena:
1) vahetada relva/laskemoona;
2) valida sobivaid
sihtimisseadmeid;
3) teostada vaatlust;
4) tuvastada sihtmärki;
5) eristada sihtmärki;
6) jälgida trasserit;
7) lasta eri kaugustel paiknevaid
sihtmärke nii pearelvast kui
koaksiaalkuulipildujast;
8) prioriseerida sihtmärke.
Masinaülema ja sihtur oskavad
meeskonna liikmena:
1) tuvastada iseseisvalt
sihtmärki/avada tuld liikumise ajal;
2) järgida lasketehnikat liikumise ajal;
3) vahetada relva/laskemoona ja
sihtimisseadet.
Masinaülem ja sihtur oskavad
meeskonna liikmena:
1) vahetada relva/laskemoona;
2) valida sobivaid
sihtimisseadmeid;
3) teostada vaatlust;
4) tuvastada sihtmärki;
5) eristada sihtmärki;
6) jälgida trasserit;
7) tabada eri kaugustel paiknevaid
sihtmärke nii pearelvast kui
koaksiaalkuulipildujast;
8) prioriseerida sihtmärke;
9) seadistada termosihiku pilti.
Masinaülem ja sihtur oskavad meeskonna
liikmena:
1) tuvastada iseseisvalt
sihtmärki/avada tuld liikumise ajal;
2) järgida lasketehnikat, mis hõlmab
laskmist liikumise ajal;
3) vahetada relva/laskemoona ja
sihtimisseadet;
4) seadistada termosihiku pilti.

1 × liikuv
„pehme“ sõiduk

2 × 07;
1 × liikuv 08;
2 × “pehme”
sõiduk või 01

300−800 m

115 × 7,62 mm
(valagu pikkus
10–15 lasku)

800−1500 m

5 × TPFDS-T;

300−800 m

115 × 7,62 mm
(valangu pikkus
10−15 lasku)

3 × TPFDS-T;
2 × 07;
2 × 01 või 02

2 × 07;
1 × liikuv 08;
1 × “pehme”
sõiduk või 01

300−1500 m
300−800 m

800−1500 m
300−800 m

115 × 7,62 mm
(valangu pikkus
10−15 lasku)

5 × TPFDS-T;
115 × 7,62 mm
(valangu pikkus
10−15 lasku)

3 × TPFDS-T;
2 × 07;
2 × 01 või 02

300−1500 m
300−800 m

115 × 7,62 mm
(valangu pikkus
10–15 lasku)
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Lliikuva sihtmärgi tabamine 7,62 mm koaksiaalkuulipildujast. Harjutatakse sihtimisprotseduuri ja
jälgitakse valangute pikkust. Sihik viiakse liikuvale sihtmärgile tagantpoolt ja sihtimispunkti jõudes
ühtlustatakse sihiku liikumiskiirus sihtmärgi kiirusega ning jälitatakse sihtmärki ühtlase kiirusega.
Enne lasu sooritamist märgitakse sihtmärk laseriga. Laskeharjutus on sooritatud, kui sihtmärk on
saanud ühe 10–15-lasulise valangutabamuse. Laskeharjutus sooritatakse sihturi või ülema töökohalt.

Eri kaugusel seisva ja liikuva sihtmärgi tabamine.
Laskur valib relva sihtmärgi tüübi järgi. Laskeharjutusel jälgitakse sihtimisprotseduuri ja
kuulipildujavalangute pikkust. Kasutatakse päeva- või termosihikut sihturi valikul.
Laskeharjutus on sooritatud, kui mõlemad seisvat soomukit imiteerivad sihtmärgid on saanud ühe
tabamuse, liikuv soomukisihtmärk on saanud ühe tabamuse, kõik kuulipildujasihtmärgid on saanud
ühe valangutabamuse. Laskeharjutus sooritatakse sihturi või ülema töökohalt.

Liikuvalt masinalt eri kaugustel sihtmärkide tabamine.
Laskeharjutusel on põhirõhk sihtimisprotseduuril, relva/laskemoona vahetamisel ja
kuulipildujavalangu pikkuse jälgimisel. Masina liikumiskiirus on kuni 15 km/h. Laskeharjutusel
kasutatakse päeva- või termosihikut laskuri valikul ning relva vahetatakse vastavalt sihtmärgi tüübile.
Laskeharjutus on sooritatud, kui mõlemad soomukisihtmärgid on saanud ühe tabamuse ja mõlemad
jalaväesihtmärgid on saanud 10−15-lasulise valangutabamuse. Laskeharjutus sooritatakse sihturi või
ülema töökohalt.

Piiratud nähtavusega eri kaugusel seisva ja liikuva sihtmärgi tabamine.
Laskeharjutusel harjutatakse sihtimisprotseduuri ja kuulipildujavalangute pikkuse jälgimist. Sihtur
valib relva sihtmärgi tüübi järgi. Kasutatakse termosihikut. Vajaduse korral kaetakse kinni sihturi
periskoobid ja suletakse päevasihik, et vähendada nähtavust. Laskeharjutus on sooritatud, kui
mõlemad seisvad soomukisihtmärgid on saanud ühe tabamuse, liikuv soomukisihtmärk on saanud
ühe tabamuse, kõik kuulipildujasihtmärgid on saanud ühe valangutabamuse. Laskeharjutus
sooritatakse sihturi või ülema töökohalt.

Liikuvast masinast piiratud nähtavusega eri kaugustel sihtmärkide tabamine.
Laskeharjutuse põhirõhk on relva/laskemoona vahetamisel ja kuulipildujavalangu pikkuse jälgimisel.
Masina liikumiskiirus on kuni 15 km/h. Laskeharjutusel kasutatakse termosihikut ja relva vahetatakse
vastavalt sihtmärgi tüübile. Vajaduse korral kaetakse kinni sihturi periskoobid ja suletakse
päevasihik, et vähendada nähtavust. Laskeharjutus on sooritatud, kui mõlemad soomukisihtmärgid
on saanud ühe tabamuse ja mõlemad jalaväesihtmärgid on saanud 10−15-lasulise
valangutabamuse. Laskeharjutus sooritatakse sihturi või ülema töökohalt.

LM1.11

Masinaülem ja sihtur oskavad meeskonna
liikmena:
1) kasutada sihtimisel
lahingudistantsi;
2) sihtida laserita.

LM1.12

Masinaülem ja sihtur oskavad meeskonna liikmena:
1) kasutada sihtimisel
lahingudistantsi;
2) sihtida laserita;
3) sihtida kahurikaameraga.

1 × 07

1 × 07

800−1200 m

800−1200 m

3 × TPFDS-T

Laserita laskmine. Laser lülitatakse välja ja avatakse sihturi 1 : 1 sihik. Sihtur kasutab sihtimiseks
lahingudistantsi. Laskeharjutus on ajapiiranguta. Lastakse esimese tabamuseni.
Laskeharjutus on sooritatud, kui soomukisihtmärk on saanud ühe tabamuse. Laskeharjutus
sooritatakse sihturi töökohalt.

3 × TPFDS-T

Kahurikaamerast laserita laskmine. Laser lülitatakse välja ja avatakse sihturi 1 : 1 sihik. Sihtur
kasutab sihtimiseks lahingudistantsi ja kahurikaamerat. Laskeharjutus on ajapiiranguta. Lastakse
esimese tabamuseni. Laskeharjutus on sooritatud, kui soomukisihtmärk on saanud ühe tabamuse.
Laskeharjutus sooritatakse sihturi töökohalt.

Tabel 23. 35 mm automaatkahuri ja 7,62 mm koaksiaalkuulipilduja laskeharjutused poolrühma koosseisus
LaskeLaskemoona kogus
Eesmärk
Sihtmärk
Laskekaugus
harjutus
ja tulerežiim

LM2.1

Meeskond oskab jao koosseisus:
1) (poolrühmaülem) jagada ja
eristada laskesektoreid;
2) tuvastada sihtmärki;
3) ette kanda;
4) juhtida poolrühma tuld korraga
kahe sihtmägi pihta.

LM2.2

Meeskond oskab jao koosseisus:
1) (jaoülem) laskesektoreid jagada
ja eristada;
2) tuvastada sihtmärki;
3) ette kanda;
4) jaotada tuld sihtmärkide vahel.

LM2.3

Meeskond oskab jao koosseisus:
1) (jaoülem) laskesektoreid jagada
ja eristada;
2) tuvastada sihtmärki;
3) ette kanda;
4) jaotada tuld sihtmärkide vahel;
5) seadistada termosihikuid
sihturi/ülema töökohal.

4 × 07;
1 × liikuv 08;
1 × liikuv
“pehme”
sõiduk;
10 × 01
või 02

300−2500 m
300−800 m

4 × TPFDS-T;
230 × 7,62 mm

4 × 07;
1 × liikuv 08;
1 × liikuv
“pehme” sõiduk;
1 × seisev
“pehme” sõiduk;
20 × 01 või 02

300−1500 m
300−800 m

4 × TPFDS-T;
115 × 7,62 mm

4 × 07;
1 × liikuv 08;
2 × liikuv
“pehme” sõiduk;
10 × 01 või 02

300−1500 m 4 × TPFDS-T;
300−800 m 115 × 7,62 mm
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Harjutuse kirjeldus ja hindamine
Seisvate ja liikuvate sihtmärkide tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on relva/laskemoona
vahetamisel ja kuulipildujavalangute pikkuse jälgimisel. Laskeharjutusel kasutatakse sihturi päeva- ja
termosihikut. Sihtmärgid paiknevad eri kaugustel ja aktiveeruvad neljas etapis:
1. etapp: 00–30 sek 1 × 07 efektiivsest laskeulatusest väljas;
2. etapp: 25–60 sek 2 × 07;
3. etapp: 50–90 sek 2 × 07, 1 × liikuv 08;
4. etapp: 80–120 sek 10 × 01 + 2 × liikuv “pehme” sõiduk.
Laskeharjutus on sooritatud, kui neli soomukisihtmärki on saanud ühe tabamuse, kaks „pehmet“
sihtmärki on saanud valangutabamuse ja seitse jalaväesihtmärki on saanud valangutabamuse.
Liikuvast masinast seisvate ja liikuvate sihtmärkide tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on
relva/laskemoona vahetamisel ja kuulipildujavalangute pikkuse jälgimisel. Laskeharjutusel
kasutatakse sihturi päeva- ja termosihikut. Masina liikumiskiirus on kuni 15 km/h. Sihtmärgid
paiknevad eri kaugustel ja aktiveeruvad järgmisel viisil:
1. etapp: 00–40 sek 1 × liikuv 08 + 1 × 07;
2. etapp: 40–70 sek 2 × 07;
3. etapp: 70–100 sek 10 × 01;
4. etapp algab pärast jaoülema ettekannet “sektor puhas”:
4. etapp: 00–45 sek 1 x 08 + 1 x liikuv “pehme” sõiduki sihtmärk;
5. etapp: 55–85 sek 10 × 01 + 1 × “pehme” sõiduki sihtmärk.
Laskeharjutus on sooritatud, kui viis soomukisihtmärki on saanud ühe tabamuse, kaks „pehmet“
sihtmärki on saanud ühe tabamuse ja jalaväesihtmärkide grupp on saanud valangutabamuse.
Piiratud nähtavusega seisvate ja liikuvate sihtmärkide tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on
relva/laskemoona vahetamisel ja kuulipildujavalangute pikkuse järgimisel. Laskeharjutusel
kasutatakse sihturi termosihikut. Sihtmärgid paiknevad eri kaugustel ja aktiveeruvad järgmisel viisil:
1. etapp: 00–50 sek 2 × 07 + 1 × liikuv 08;
2. etapp: 45–110 sek 2 × 07 + 1 × liikuv “pehme” sõiduki sihtmärk;
3. etapp: 100–140 sek 1× liikuv “pehme” sõiduki sihtmärk + 10 × 01.
Laskeharjutus on sooritatud, kui neli soomukisihtmärki on saanud ühe tabamuse, kaks „pehmet“
sihtmärki on saanud ühe tabamuse ja jalaväesihtmärkide grupp on saanud valangutabamuse.

LM2.4

LM2.5

Meeskond oskab jao koosseisus:
1) (jaoülem) laskesektoreid jagada
ja eristada;
2) tuvastada sihtmärki;
3) ette kanda;
4) jaotada tuld sihtmärkide vahel;
5) seadistada termosihikuid
sihturi/ülema töökohal.

Meeskond oskab jao koosseisus:
1) (jaoülem) laskesektoreid jagada
ja eristada;
2) tuvastada sihtmärki;
3) ette kanda;
4) jaotada tuld sihtmärkide vahel.

4 × 07;
1 × liikuv 08;
1 × liikuv
“pehme” sõiduk;
1 × seisev
“pehme” sõiduk;
20 × 01 või 02

4 × 07;
1 × liikuv 08;
2 × liikuv
“pehme” sõiduk;
10 × 01 või 02

300−500 m
300−800 m

4 × TPFDS-T;
115 × 7,62 mm

300−1500 m

4 × TPFDS-T;

300−800 m

230 × 7,62 mm

Tabel 24. 35 mm automaatkahuri ja 7,62 mm koaksiaalkuulipilduja laskeharjutused rühma koosseisus
LaskeLaskemoona kogus
Eesmärk
Sihtmärk
Laske-kaugus
harjutus
ja tulerežiim

LM3.1

LM3.2

Meeskond oskab täita järgmisi
ülesandeid rühma koosseisus
kaitselahingus:
1) (rühmaülem) jagada ja eristada
laskesektoreid;
2) liikuda positsioonile;
3) tegutseda positsioonil;
4) lasta rühmana.

Meeskond oskab täita järgmisi
ülesandeid rühma koosseisus
pealetungilahingus:
1) (rühmaülem) jagada ja eristada
laskesektoreid;
2) hävitada vastast liikumise ajal;
lasta rühmana.

8 × 07;
2 × liikuv 08;
2 × liikuv
“pehme”
sõiduk; 20 × 01
või 02

5 × 07;
2 × liikuv 08;
1 × liikuv
“pehme”
sõiduk; 20 × 01
või 02

300−1500 m
300−800 m

300–1500 m
300–800 m

Liikuvast masinast piiratud nähtavusega seisvate ja liikuvate sihtmärkide tabamine. Laskeharjutuse
põhirõhk on relva/laskemoona vahetamisel ja kuulipildujavalangute pikkuse järgimisel.
Laskeharjutusel kasutatakse sihturi termosihikut. Masina liikumiskiirus on kuni 15 km/h. Sihtmärgid
paiknevad eri kaugustel ja aktiveeruvad järgmisel viisil:
1. etapp: 00–40 sek 1 × liikuv 08 + 1 × 07;
2. etapp: 40–70 sek 2 × 07
3. etapp: 70–100 sek 10 × 01;
4. etapp algab pärast jaoülema ettekannet “sektor puhas”:
4. etapp: 00–45 sek 1 × 08 + 1 × liikuv “pehme” sõiduki sihtmärk;
5. etapp: 55–85 sek 10 × 01 + 1 × “pehme” sõiduki sihtmärk.
Laskeharjutus on sooritatud, kui viis soomukisihtmärki on saanud ühe tabamuse, kaks „pehmet“
sihtmärki on saanud ühe tabamuse ja jalaväesihtmärkide grupp on saanud valangutabamuse.
Positsioonivahetusega seisvast ja liikuvast masinast seisvate ja liikuvate sihtmärkide tabamine.
Laskeharjutuse põhirõhk on relva/laskemoona vahetamisel ja kuulipildujavalangute pikkuse
järgimisel. Laskeharjutusel kasutatakse sihturi päeva- ja termosihikut. Masina liikumiskiirus on kuni
15 km/h. Sihtmärgid paiknevad eri kaugustel ja aktiveeruvad järgmisel viisil:
Liikumisel:
1. etapp: 00–40 sek 2 × 07;
Seismisel (pärast ettekannet „positsioonil“):
2. etapp: 00–100 sek 2 × liikuv “pehme” sõiduki sihtmärk;
3. etapp: 20–80 sek 2 × 07 + 1 × liikuv 08;
4. etapp: 80–140 sek 10 × 01 või 02.
Laskeharjutus on sooritatud, kui neli soomukisihtmärki on saanud ühe tabamuse, kaks „pehmet“
sihtmärki on saanud ühe tabamuse ja jalaväesihtmärkide grupp on saanud valangutabamuse.

Harjutuse kirjeldus ja hindamine

4 × TPFDS-T;
115 × 7,62 mm

Seisvate ja liikuvate sihtmärkide tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on jaoülemate juhtimisel ja
sihtmärkide kiirel osutamisel ning hävitamisel. Laskeharjutusel kasutatakse sihturi päeva- ja
termosihikut. Sihtmärgid paiknevad eri kaugustel ja aktiveeruvad järgmisel viisil:
1. etapp: 00–35 sek 3 × 07 + 1 × liikuv 08;
2. etapp: 30–55 sek 2 × 07 + 1 × liikuv 08;
3. etapp: 60–90 sek 2 × liikuv “pehme” sõiduki sihtmärk + 10 × 01;
4. etapp: 80–110 sek 3 × 07;
5. etapp: 90–120 sek 10 × 01.
Laskeharjutus on sooritatud, kui kaheksa soomukisihtmärki on saanud ühe tabamuse, kaks „pehmet“
sihtmärki on saanud ühe tabamuse ja jalaväesihtmärkide grupp on saanud valangutabamuse.

3 × TPFDS-T;
115 × 7,62 mm

Liikuvast masinast seisvate ja liikuvate sihtmärkide tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on jaoülemate
juhtimisel ja sihtmärkide kiirel osutamisel ning hävitamisel. Laskeharjutusel kasutatakse sihturi päevaja termosihikut. Masina liikumiskiirus on kuni 15 km/h. Sihtmärgid paiknevad eri kaugustel ja
aktiveeruvad järgmisel viisil:
1. etapp: 00–45 sek 3 × 07;
2. etapp: 30–75 sek 1 × 07 + 1 × liikuv “pehme” sõiduki sihtmärk;
3. etapp: 50–95 sek 20 × 01;
4. etapp: 80–110 sek 1 × 07 + 2 × liikuv 08.
Laskeharjutus on sooritatud, kui viis soomukisihtmärki on saanud ühe tabamuse, üks „pehme“
sihtmärk on saanud ühe tabamuse ja jalaväesihtmärkide grupp on saanud valangutabamuse.
Laskeharjutust saab kombineerida harjutusega 4.3
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LM3.3

Meeskond oskab täita järgmisi
ülesandeid rühma koosseisus
pealetungi-/kaitselahingus:
1) (rühmaülem) jagada
laskesektoreid ja eristada;
2) liikuda positsioonile;
3) tegutseda positsioonil;
4) hävitada vastast liikumise ajal;
5) lasta rühmana;
6) kontaktist lahti rebida.

LM3.4

Meeskond oskab täita järgmisi
ülesandeid rühma koosseisus
kaitselahingus:
1) (rühmaülem) jagada
laskesektoreid ja neid eristada;
2) liikuda positsioonile;
3) tegutseda positsioonil;
4) seadistada termosihikuid
sihturi/ülema töökohal.

LM3.5

Meeskond oskab täita järgmisi
ülesandeid rühma koosseisus
pealetungilahingus:
1) (rühmaülem) jagada
laskesektoreid ja neid eristada;
2) hävitada vastast liikumise ajal;
3) lasta rühmana;
4) seadistada termosihikuid
sihturi/ülema töökohal.

5 × 07;
1 × liikuv 08;
2 × liikuv
“pehme”
sõiduk; 20 × 01
või 02

8 × 07;
2 × liikuv 08;
2 × liikuv
“pehme”
sõiduk; 20 × 01
või 02

5 × 07;
2 × liikuv 08;
1 × liikuv
“pehme”
sõiduk;
2 × 01 või 02

300–1500 m
300–800 m

300−1500 m
300−800 m

300–1500 m
300–800 m

3 × TPFDS-T;
115 × 7,62 mm

Rühma kaitsepositsioonilt koordineeritud tuleüllatuse andmine seisvaid ja liikuvaid sihtmärke tabades.
Laskeharjutuse põhirõhk on jaoülemate juhtimisel ja sihtmärkide kiirel osutamisel ning hävitamisel.
Raskuspunkt on kontaktist lahti rebimine ja positsioonilt eemaldumise ajal vastase hävitamine.
Laskeharjutusel kasutatakse sihturi päeva- ja termosihikut. Sihtmärgid
paiknevad eri kaugustel ja aktiveeruvad järgmisel viisil:
1. etapp: 00–45 sek 3 × 07 + 10 × 01 (tuleüllatus);
2. etapp: 40–75 sek 1 × 07, 1 × liikuv 08 + 5 × 01;
3. etapp: 65–100 sek 1 × 07, 1 × liikuv “pehme” sõiduki sihtmärk + 5 ×
01;
4. etapp: 80–120 sek 1 × liikuv “pehme” sõiduki sihtmärk.
Laskeharjutus on sooritatud, kui viis soomukisihtmärki on saanud ühe tabamuse, üks „pehme“
sihtmärk on saanud ühe tabamuse ja jalaväesihtmärkide grupp on saanud valangutabamuse.

4 × TPFDS-T;
115 × 7,62 mm

Piiratud nähtavusega seisvate ja liikuvate sihtmärkide tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on
jaoülemate juhtimisel ja sihtmärkide kiirel osutamisel ning hävitamisel. Laskeharjutusel kasutatakse
sihturi termosihikut. Sihtmärgid paiknevad eri kaugustel ja aktiveeruvad järgmisel viisil:
1. etapp: 00–35 sek 3 × 07 + 1 × liikuv 08;
2. etapp: 30–55 sek 2 × 07 + 1 × liikuv 08;
3. etapp: 60–90 sek 2 × liikuv “pehme” sõiduki sihtmärk + 10 × 01;
4. etapp: 80–110 sek 3 × 07; – faas 5: 90–120 sek 10 × 01.
Laskeharjutus on sooritatud, kui kaheksa soomukisihtmärki on saanud ühe tabamuse, kaks „pehmet“
sihtmärki on saanud ühe tabamuse ja jalaväesihtmärkide grupp on saanud valangutabamuse.

3 × TPFDS-T;
115 × 7,62 mm

Liikuvast masinast piiratud nähtavusega seisvate ja liikuvate sihtmärkide tabamine. Laskeharjutuse
põhirõhk on jaoülemate juhtimisel ja sihtmärkide kiirel osutamisel ning hävitamisel. Laskeharjutusel
kasutatakse sihturi termosihikut. Masina liikumiskiirus on kuni 15 km/h. Sihtmärgid paiknevad eri
kaugustel ja aktiveeruvad järgmisel viisil:
1. etapp: 00–45 sek 3 × 07;
2. etapp: 30–75 sek 1 × 07 + 1 × liikuv “pehme” sõiduki sihtmärk;
3. etapp: 50–95 sek 20 × 01;
4. etapp: 80–110 sek 1 × 07 + 2 × liikuv 08.
Laskeharjutus on sooritatud, kui viis soomukisihtmärki on saanud ühe tabamuse, üks „pehme“
sihtmärk on saanud ühe tabamuse ja jalaväesihtmärkide grupp on saanud valangutabamuse.
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Tabel 25. 35 mm automaatkahuri ja 7,62 mm koaksiaalkuulipilduja laskeharjutused erimoonaga
Laskemoona
LaskeEesmärk
Sihtmärk
Laskekaugus
kogus ja
harjutus
tulerežiim
Sihtur ja masinaülem:
1) tutvub soomustläbistava
laskemoona omadustega;
2) oskab meeskonna
LM4.1
2 × 07
300−1500 m 6 × APFSDS-T7
liikmena:
a. sihtmärki tuvastada;
b. „vaata ja lase“
protseduuri.
Sihtur:
1) tutvub relva
laskeomadustega;
4 × 07;
300−1500 m 8 × APFSDS-T;
LM4.2
2) oskab meeskonna liikmena:
10 × 01 või 02
300−800 m
115 × 7,62 mm
a. sihtmärki tuvastada;
b. „otsi ja hävita“
protseduuri.
Ülem oskab meeskonna liikmena:
1) valida õige laskemoona;
2 × “pehme” sõiduk või 2
2) valida õige sihtmärgi tüübi;
LM4.3
×
600−1500 m
4 × KETF8
3) lasta eemalduvast
01
masinast.

Seisvate soomuki- ja jalaväesihtmärkide tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on relva/laskemoona
valikul ning „otsi ja hävita“ protseduuril. Kasutatakse päeva- ja termosihikuid. Sihtmärgid asuvad eri
kaugustel. Laskeharjutus on sooritatud, kui kolm soomukisihtmärki on saanud ühe tabamuse ja viis
jalaväesihtmärki on saanud valangutabamuse.

Punktsihtmärgi tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on õige laskemoona ja sihtmärgi tüübi valikul ning
korrektsel laskeprotseduuril. Masin liigub laskepositsioonile ja ülem laseb kaks lasku sihtmärkide pihta.
Masin liigub tagasi ja sihtur laseb eemaldumise ajal kahte sihtmärki. Masina liikumiskiirus on kuni
15 km/h. Laskeharjutus on sooritatud, kui mõlemad sihtmärgid on saanud kaks tabamust.

Sihtur oskab meeskonna liikmena
tabada laia sihtmärki.

10 × 01

600−1500 m

5 × KETF

Laia jalaväesihtmärgi ajapiiranguta tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on sihtmärgi tüübi valikul ning
kauguse mõõtmisel ja sihtimispunkti valikul. Sihtmärgigrupi laius on kuni 100 m ja sügavus kuni 50 m.
Laskeharjutus on sooritatud, kui sihtmärgigrupp on saanud killutabamuse.

LM4.5

Sihtur oskab meeskonna liikmena
tabada sügavat sihtmärki.

10 × 01

600−1500 m

4 × KETF

Sügava jalaväesihtmärgi ajapiiranguta tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on sihtmärgi tüübi valikul ning
kauguse mõõtmisel ja sihtimispunkti valikul. Sihtmärgigrupi laius on kuni 50 m ja sügavus kuni 100 m.
Laskeharjutus on sooritatud, kui sihtmärgigrupp on saanud killutabamuse.

1 × kindlustatud
positsioon (liivakottidest
või betoonist punker)

1500 m

2 × KETF

Kindlustatud positsiooni ajapiiranguta tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on sihtmärgi tüübi valikul ja
“PENE” funktsiooni kasutamisel. Laskeharjutus on sooritatud, kui sihtmärk on saanud ühe tabamuse.

3 × “pehme” sõiduk;
1 × 07;
2 × 5 gruppi 01

300−500 m
600−1500 m
300−500 m

6 × KETF;
2 × APFSDS-T;
115 × 7,62 mm

Liikuvast masinast punktsihtmärgi, soomukisihtmärgi ja jalaväesihtmärgi tabamine. Sihtur valib relva ja
laskemoona sihtmärgi tüübi ja kauguse järgi. Lastakse kõigepealt edasi liikuvast masinast ja seejärel
tagasi liikuvast masinast. Masina liikumiskiirus on kuni 15 km/h. Laskeharjutus on sooritatud, kui kõik
sihtmärgid on saanud ühe tabamuse.

1 × 09

800−1200 m

3 × KETF

LM4.7

LM4.8

8

Seisvate soomukisihtmärkide tabamine. Laskeharjutuse põhirõhk on „otsi ja hävita“ protseduuril. Sihtur
ja masinaülem lasevad ajapiiranguta kolm lasku. Kasutatakse päeva- ja termosihikuid.
Laskeharjutus on sooritatud, kui mõlemad soomukisihtmärgid on saanud kolm tabamust.

LM4.4

LM4.6

7

Harjutuse kirjeldus ja hindamine

Sihtur oskab meeskonna liikmena:
1) lasta kindlustatud
positsiooni;
2) kasutada “PENE”
funktsiooni.
Sihtur oskab meeskonna liikmena:
1) lasta liikumise ajal;
2) avastada ja hävitada
sihtmärke;
3) kontaktist lahti rebida.
Sihtur oskab meeskonna liikmena
lasta neutraliseerimise eesmärgil
tanki.

Tanki imiteeriva sihtmärgi tabamine. Laskeharjutus on ajapiiranguta ja kasutatakse punktsihtmärgi
funktsiooni. Laskeharjutus on sooritatud, kui sihtmärk on saanud killutabamuse.

APFSDS-T (ingl armour-piercing fin-stabilized discarding sabot w/tracer) – soomustläbistav mürsk.
KETF (ingl kinetic energy time fuze) – aegsütikuga kildmürsk.
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Tabel 26. 35 mm automaatkahuri ja 7,62 mm koaksiaalkuulipilduja õhusihtmärkide laskeharjutused sihturi töökohalt
Laskemoona
LaskeEesmärk
Sihtmärk
Laskekaugus
kogus ja
Harjutuse kirjeldus ja hindamine
harjutus
tulerežiim
Sihtur oskab meeskonna liikmena:
1) tuvastada sihtmärki;
2) järgida laskeprotseduuri;
Paigalseisva helikopterit imiteeriva sihtmärgi KETF-moonaga laskmine. Laskeharjutuse põhirõhk on
LM5.1
3) kasutada õhusihtmärkide
1 × 012
1000−1500 m 4 × 2 KETF
õhusihtmärkide funktsiooni kasutamisel ja laskeprotseduuril. Lastakse ajapiiranguta päeva- või
funktsiooni;
termosihikuga. Laskeharjutus on sooritatud, kui sihtmärk on saanud killutabamuse.
4) vajadusel korrigeerida
sihtimispunkti.

LM5.2

LM5.3

Sihtur oskab meeskonna liikmena:
1) tuvastada sihtmärki;
2) järgida laskeprotseduuri;
3) kasutada õhusihtmärkide
funktsiooni;
4) vajadusel korrigeerida
sihtimispunkti.
Sihtur oskab meeskonna liikmena:
1) tuvastada sihtmärki;
2) järgida laskeprotseduuri;
3) kasutada õhusihtmärkide
funktsiooni;
4) vajadusel korrigeerida
sihtimispunkti.

1 × 012

1 × 012

1000−1500 m

2×3
APFSDS-T

Paigalseisva helikopterit imiteeriva sihtmärgi APFSDS-T-moonaga laskmine. Laskeharjutuse põhirõhk on
õhusihtmärkide funktsiooni kasutamisel ja laskeprotseduuril. Lastakse ajapiiranguta päeva- või
termosihikuga. Laskeharjutus on sooritatud, kui sihtmärk on saanud kaks tabamust.

600−1200 m

230 × 7,62
mm

Paigalseisva helikopterit imiteeriva sihtmärgi koaksiaalkuulipildujast laskmine. Laskeharjutuse põhirõhk
on õhusihtmärkide funktsiooni kasutamisel ja laskeprotseduuril. Lastakse ajapiiranguta päeva- või
termosihikuga. Laskeharjutus on sooritatud, kui sihtmärk on saanud valangutabamuse.
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7. peatükk
Käsigranaadi viskeharjutused
195. Käsigranaadi viskeväljaõppe eesmärk on anda viskajale käsigranaadi käsitsemise
oskused, mis võimaldavad hävitada vastase elavjõu lähidistantsilt.
196. Käsigranaadi viskeväljaõppe osaeesmärgid on saavutatud, kui viskaja:
196.1. käsitseb käsigranaati ohutult;
196.2. tabab sihtmärki (vt joonis 1);
196.3. kasutab käsigranaati erisugustes taktikalistes olukordades.
197. Kõik käsigranaadi väljaõpet vajavad isikud peavad läbima harjutused KG.1 ja KG.2 (vt
tabel 27).
198. Käsigranaadi viskeharjutuse KG.3 sooritavad ainult alalises valmiduses olevad ja
rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalevad üksused. Ajateenijale harjutust
KG.3 ei korraldata.
199. Allveekäsigranaadi viskeväljaõpe on mõeldud ainult laevameeskondade allüksuste
tegevväelastele. Viskeharjutus KG.4 sooritatakse vähemalt üks kord väljaõppetsükli
jooksul, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.
200. Kaitseväe ja Kaitseliidu õppeasutuses korraldataval käsigranaadi viskeväljaõppe
kursusel peavad õppurid sooritama harjutused KG.1 ja KG.2 ning mereväes harjutuse
KG.4.

Joonis 1. Käsigranaadi viskeharjutused KG.1 ja KG.2
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Tabel 27. Käsigranaadi viskeharjutused
Laskeharjutus

Eesmärk

KG.1

Viskaja:
1) käsitseb ohutult harjutuskäsigranaati ja sütikut;
2) valmistab käsigranaadi ette;
3) tabab harjutuskäsigranaadiga sihtmärki
25 m kaugusel.

KG.2

Viskaja:
1) saab ülevaate lahingukäsigranaadi
purustusjõust;
2) tabab lahingukäsigranaadiga sihtmärki
25 m kaugusel.

KG.3

Viskaja (asetaja) oskab taktikalises
olukorras lähidistantsilt kasutada
lahingukäsigranaati ja hävitada sellega
vastast.

KG.4

Viskaja:
1) käsitseb allveegranaati ohutult;
2) valmistab iseseisvalt granaadi
viskamiseks ette;
3) suudab visata granaati eri
viskeasenditest 25 m kauguselt vette.

Sihtmärk

Viskekaugus ja
-asend

Lahingumoona kogus

02
(3 tk)

15–25 m
püsti, põlvelt,
lamades

3 harjutuskäsigranaati
(1 + 1 + 1)

02
(3 tk)

25 m püsti

valitakse
vastavalt
taktikalisele
olukorrale

valitakse vastavalt
taktikalisele
olukorrale

puudub

Harjutuse kirjeldus ja hindamine
Harjutatakse sihtmärgi tabamist harjutusmoonaga. Käsigranaat visatakse varje tagant või
kaevikust pooljaosihtmärgi pihta. Sihtmärgiala on jaotatud kolmeks tsooniks, kõigi laius on
10 m ja sügavus 5 m. Igast viskeasendist visatakse üks käsigranaat. Sihtmärgiala jaotus ja
hindamine on esitatud joonisel 1.

1 harjutusHarjutatakse sihtmärgi tabamist lahingukäsigranaadiga. Käsigranaat visatakse varje tagant või
käsigranaat,
kaevikust pooljaosihtmärgi pihta. Sihtmärgiala jaotus ja hindamine on esitatud joonisel 1.
1 lahingukäsigranaat

Harjutatakse sihtmärgi tabamist rünnakul lahingukäsigranaadiga. Viskaja (asetaja) liigub
2 harjutuslahingupaari, pooljao või jao koosseisus kuni jooneni, kus temaga koos liikunud jäävad
käsigranaat (1 + 1) kattepositsioonile. Seejärel liigub viskaja (asetaja) positsioonile, sealt viskab (asetab)
1 lahingukäsigranaat käsigranaadi sihtmärgile. Pärast viset varjub. Lahingukäsigranaadi lõhkemise järel jätkub
tegevus vastavalt taktikalisele olukorrale.

15–25 m
3 harjutusLahingugranaati viskavad ainult tegevväelased. Harjutatakse allveegranaadi vette viskamist.
püsti, põlvelt ja
käsigranaat
Igast viskeasendist visatakse üks õppegranaat. Sihtmärgiala mõõdud on 5 × 5 m.
lamades
(1 + 1 + 1)
Viskekauguse määrab harjutuse läbiviija vastavalt viskaja väljaõppetasemele ning olukorrale.
laeva pardalt või kailt 1 lahingukäsigranaat

69/87

8. peatükk
Lahinglaskeharjutused
1. jagu
Eesmärk ja korraldus
201. Lahinglaskeharjutuste eesmärk on anda üksuste ülematele ning üksustele oskused,
mis võimaldavad neil täita lahinguülesandeid sõjaajale ligilähedases olukorras.
202. Lahinglaskeharjutuste osaeesmärgid on saavutatud, kui:
202.1. laskur eristab ja tabab erinevaid sihtmärke üksuse koosseisus relvade
kombineeritud kasutamisel;
202.2. laskur täidab lahinguülesande;
202.3. allüksuse ülem juhib allüksust lahinguülesande kohaselt;
202.4. allüksuse ülem kombineerib lahinguülesannet täites allüksuse tulejõudu ja
vahendeid;
202.5. allüksuse ülem kombineerib lahinguülesannet täites erinevaid relvi;
202.6. allüksus täidab lahinguülesande üksi või/ja koostöös teiste allüksustega;
202.7. allüksus säilitab lahinguvõime (nt laskemoonaga varustamine, haavatute ja
tehnika evakueerimine jne);
202.8. allüksus kasutab lahinguülesandeid täites relvi tõhusalt.
203. Lahinglaskeharjutusel hinnatakse üksust tervikuna ja tulemuste hindamine on
kohustuslik.
204. Hindamise aluseks võetakse üksuse võimekirjeldus ja järgmised kriteeriumid:
204.1. lahinguks valmistumine;
204.2. lahingu juhtimine ja tule kasutamine;
204.3. lahinguvõime taastamine.
205. Lahingu- ja lahingutoetusüksustel on kohustus korraldada päevased ja öised
laskmised kuni rühma tasemeni. Lahingteenindusüksused peavad korraldama
päevased ja öised laskmised jao tasemeni.
206. Enne lahinglaskeharjutusi tuleb korraldada ettevalmistav harjutus, kasutades
võimaluse korral harjutusmoona.
207. Kõik lahinglaskeharjutuste laskemoona kogused on mõeldud nii päevase kui ka öise
laskmise peale kokku. Lahinglaskeharjutuste läbiviijal on õigus laskemoona ümber
jaotada.
208. Mitmeriigiõppustel kinnitab lahinglaskeharjutuse käsu õppusejuht või õppust korraldava
üksuse ülem.
209. Väe- ja relvaliikide allüksusi võib lahinglaskeharjutustel kombineerida.
210. Kompaniist kõrgema taseme üksuste lahinglaskeharjutuste laskemoona kulunormide
arvestamise aluseks on kahekordne L.5 kulunorm.
211. Lahinglaskeharjutustel, kus kasutatakse rohkem kui ühe relvaliigi relvastust, peab
lisaks laskeharjutuse läbiviijale määrama laskeharjutuse kontrollija iga kaasatava
relvaliigi kohta.
212. Lahinglaskmiste sihtmärgisüsteem tehakse vastavalt taktikalisele olukorrale ja
üksusele.
213. Jalaväe, lahingutoetuse ja lahinguteeninduse allüksuste lahinglaskeharjutuste
laskemoona kulunormid on kajastatud tabelis 30.
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Tabel 28. Jalaväe, lahingutoetuse ja lahinguteeninduse allüksuste lahinglaskeharjutused
Laskeharjutus
Eesmärk
L.1.1 Lahingupaari tuli ja
Lahingupaar suudab:
liikumine
1) liikuda erinevates taktikalistes olukordades ohutult
(teineteise katmine, vastase mahasurumine ja hävitamine);
2) reageerida tõhusalt vastast imiteerivatele tõusvatele
sihtmärkidele, avastada neid ning osutada nende
L.1.2 Lahingupaari patrullasukohale;
laskmine
3) tabada eri kaugustel sihtmärke;
4) vahetada salve nii, et üks paarilistest jätkab tuletegevust.

L.2.1 Pooljao tuli ja liikumine

L.3.1 Jao tuli ja liikumine
päeval ja öösel

L.3.2 Jao kaitse päeval ja
öösel

L.3.3 Jao rünnak päeval ja
öösel

L.3.4 Jao varitsus päeval ja
öösel

L.3.5 Jao sattumine
varitsusse päeval ja öösel

Pooljagu suudab:
1) erinevates olukordades liikudes katta end ohutult ja
vastast maha suruda või hävitada;
2) reageerida tõhusalt vastast imiteerivatele tõusvatele
sihtmärkidele, neid avastada ja osutada nende asukohale;
3) tabada eri kaugustel sihtmärke;
4) leida parimad asukohad tuletoetusrelvadele.
Jagu suudab:
1) erinevates olukordades liikudes katta end ohutult ja
vastast maha suruda või hävitada;
2) reageerida tõhusalt vastase tegevusele;
3) leida parimad asukohad tuletoetusrelvadele;
4) tabada eri kaugustel sihtmärke.
Jagu suudab:
1) kasutada ära oma relvade tuletõhusust (relvapositsiooni
valik);
2) avastada vastast ja osutada tema asukohale;
3) tabada relvadest sihtmärke erinevates olukordades ja eri
kaugustel;
4) täita kiiresti ja täpselt jaoülema tulejuhtimiskäsklusi.
Jagu suudab:
1) kasutada ära oma relvade tuletõhusust (relvapositsiooni
valik);
2) avastada vastast ja osutada tema asukohale;
3) tabada relvadest sihtmärke erinevates olukordades ja eri
kaugustel;
4) täita kiiresti ja täpselt jaoülema tulejuhtimis- ja
manöövrikäsklusi.
Jagu suudab:
1) korraldada varitsust;
2) avada tuld kokkulepitud märguande peale ühel ajal ja
viivitamata;
3) hävitada vastast kiire ja täpse tulelöögiga;
4) eemalduda pärast tulelööki kiiresti ja organiseeritult.
Jagu suudab:
1) reageerida varitsusse sattudes vastasele otsekohe;
2) eemalduda hävitusalast organiseeritult oma tule toetusel;
3) sooritada vajaduse korral kiire vasturünnaku vastase
positsioonidele.

Laskekaugus
100–150 m

25–150 m

50–300 m

Hindamine
Hinnatakse:
1) lahingupaari koostööd lahingut imiteerivas olukorras (paarilise katmine,
liikumine, vastase mahasurumine ja hävitamine);
2) salvevahetust koos tule ja liikumisega;
3) lahingupaarilise katmist taktikalisel liikumisel vahelduval maastikul;
4) reageerimist ootamatult ilmuvale vastasele;
5) vastase hävitamist.
Hinnatakse:
1) pooljao tegevust lahingut imiteerivas olukorras (liikumine, katmine);
2) vastase mahasurumist ja tulejuhtimist;
3) sihtmärkide asukoha osutamist;
4) taandumist, rullimist, salvevahetust liikumise pealt;
5) tulerežiimi valikut (üksiklasud, kiired paarislasud, lühikesed valangud).

automaat 50–600 m
Hinnatakse:
täpsuspüss 200–800 m
1) jao liikumist lahingut imiteerivas olukorras (liikumine, katmine);
kuulipilduja 50–800 m
2) vastase mahasurumist ja tulejuhtimist;
40 mm rauaalune granaadiheitja
3) tulejuhtimiskäskluste täitmist;
100–200 m
4) sihtmärkide asukoha osutamist;
raskekuulipilduja 50–1000 m
5) salvevahetust liikumise pealt, taandumist ning rullimist.
automaat 50–600 m
Hinnatakse:
täpsuspüss 200–800 m
1) jao tulesüsteemi ülesehitust, vastase avastamist ja tema asukoha
kuulipilduja 50–800 m
osutamist;
40 mm rauaalune granaadiheitja
2) tulejuhtimiskäskluste täitmist;
100–200 m
3) eri kaugustel sihtmärkide tabamist erinevatest relvadest.
raskekuulipilduja 50–1000 m
automaat 50–600 m
täpsuspüss 200–800 m
kuulipilduja 50–800 m
Hinnatakse jao tegutsemist sihtmärgi avastamisel ja ründamisel.
40 mm rauaalune granaadiheitja
100–200 m
raskekuulipilduja 50–1000 m
automaat 50–600 m
täpsuspüss 200–800 m
kuulipilduja 50–800 m
40 mm rauaalune granaadiheitja
100–200 m
raskekuulipilduja 50–1000 m
automaat 50–600 m
täpsuspüss 200–800 m
kuulipilduja 50–800 m
40 mm rauaalune granaadiheitja
100–200 m
raskekuulipilduja 50–1000 m
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Hinnatakse:
1) tulelöögi andmist erinevatest relvadest (tule avamist ja lõpetamist);
2) märguannete kasutamist varitsuses vastase hävitamiseks;
3) erivahendite (nt miinid) kasutamist varitsuse korraldamisel ja
eemaldumisel.

Hinnatakse jao reageerimist varitsusse sattumisel (vastutule avamist), kiiret
eemaldumist hävitusalast ja vajadusel kiiret rünnakut vastase
varitsuspositsioonide.

Rühm suudab:
1) kasutada ära oma relvade tuletõhusust (relvapositsiooni
valik);
L.4.1 Rühma kaitse päeval ja
2) avastada vastast ja osutada tema asukohale;
öösel
3) tabada sihtmärke erinevates olukordades ja eri
kaugustelt;
4) täita kiiresti ja täpselt rühmaülema käsklusi.

L.4.2 Rühma rünnak päeval
ja öösel

L.4.3 Rühma varitsus päeval
ja öösel

L.4.4 Rühma sattumine
varitsusse päeval ja öösel

L.5.1
Kompanii kaitse päeval ja
öösel

L.5.2
Kompanii rünnak päeval ja
öösel

Rühm suudab:
1) sooritada kõiki rünnakuetappe;
2) liikuda määratud rünnakuformatsioonis;
3) kasutada ära oma relvade tuletõhusust (relvapositsiooni
valik);
4) avastada vastast ja osutada tema asukohale;
5) anda erinevates olukordades täpset tuld eri kaugustel
sihtmärkidele;
6) täita kiiresti ja täpselt rühmaülema käsklusi.
Rühm suudab:
1) korraldada varitsust;
2) avada tuld kokkulepitud märguande peale ühel ajal ja
viivitamata;
3) hävitada vastast kiire ja täpse tulelöögiga;
4) eemalduda pärast tulelööki organiseeritult.

automaat 50–600 m
Hinnatakse:
täpsuspüss 200–800 m
1) rühma tulesüsteemi loomist ja kasutamist;
kuulipilduja 50–800 m
2) vastase avastamist ja tema asukoha osutamist;
40 mm rauaalune granaadiheitja
3) tulejuhtimiskäskluste täitmist;
100–200 m
4) eri kaugustel sihtmärkide tabamist erinevatest relvadest;
raskekuulipilduja 50–1000 m
5) rühma reservide ümbersuunamist,
snaiprirelv 300–800 m
6) laskemoona ümberjagamist ja reorganiseerimist.
automaat 50–600 m
täpsuspüss 200–800 m
kuulipilduja 50–800 m
40 mm rauaalune granaadiheitja
100–200 m
raskekuulipilduja 50–1000 m
snaiprirelv 300–800 m

Hinnatakse:
1) kõiki rühma rünnakuetappe;
2) vastase avastamist ja tema asukoha osutamist;
3) rühma rünnakumanöövreid;
4) käskude edastamist lahingumüras ja üksuse koostööd vastase
hävitamisel;
5) rühma reservide ümbersuunamist;
6) laskemoona ümberjagamist ja reorganiseerimist.

automaat 50–600 m
Hinnatakse:
täpsuspüss 200–80 m
1) tulelöögi andmist relvadest (tule avamine ja lõpetamine);
kuulipilduja 50–800 m
2) varitsuses kasutatavaid märguandeid;
40 mm rauaalune granaadiheitja
3) erivahendite (nt miinid) kasutamist;
100–200 m
4) varitsuse korraldamist;
raskekuulipilduja 50–1000 m
5) varitsusest eemaldumist.
snaiprirelv 300–800 m
automaat 50–600 m
täpsuspüss 200-800 m
Hinnatakse:
Rühm suudab:
kuulipilduja 50–800 m
1) reageerimist vastase varitsusse sattumisel (vastutule avamine, järgnevad
1) anda varitsusse sattudes viivitamata vastutuld;
40 mm rauaalune granaadiheitja
juhtimiskäsklused);
2) eemalduda hävitusalast organiseeritult ja oma tule toetusel;
100–200 m
2) eemaldumist hävitusalast, vajadusel ja võimaluse korral kiiret
3) sooritada vajaduse korral kiire vasturünnaku.
raskekuulipilduja 50–1000 m
vasturünnakut vastase varitsuspositsioonidele.
snaiprirelv 300–800 m
Kompanii suudab:
Hinnatakse:
1) kasutada ära oma relvade tuletõhusust (relvapositsiooni
automaat 50–600 m
1) kaitsepositsioonide hõivamist;
valik);
täpsuspüss 200 – 800 m
2) kompanii tulesüsteemi loomist ja kasutamist;
2) avastada vastast ja osutada tema asukohale;
kuulipilduja 50–800 m
3) vastase avastamist ja tema asukoha osutamist;
3) sooritada manöövrit vastase hävitamiseks;
40 mm rauaalune granaadiheitja
4) tulejuhtimiskäskude täitmist;
4) anda erinevates olukordades täpset tuld eri kaugustel
100–200 m
5) eri kaugustel sihtmärkide tabamist kompanii- ja tuletoetusrelvadega;
sihtmärkidele;
raskekuulipilduja 50–1000 m
6) kompanii kaitsemanöövrite sooritamist;
5) täita kiiresti ja täpselt kompaniiülema käsklusi.
snaiprirelv 300–800 m
7) kompanii reservide ümbersuunamist;
8) laskemoona ümberjagamist ja reorganiseerimist.
Kompanii suudab:
1) sooritada kõiki rünnakuetappe;
2) liikuda määratud rünnakuformatsioonis;
Hinnatakse:
automaat 50–600 m
3) kasutada ära oma relvade tuletõhusust (relvapositsiooni
1) kõiki kompanii rünnakuetappe;
täpsuspüss 200–800 m
valik);
2) vastase avastamist ja tema asukoha osutamist;
kuulipilduja 50–800 m
4) avastada vastast ja osutada tema asukohale;
3) kompanii rünnakumanöövreid;
40 mm rauaalune granaadiheitja
5) sooritada manöövreid vastase hävitamiseks;
4) käskude edastamist lahingumüras;
100–200 m
6) anda erinevates olukordades täpset tuld eri kaugustel
5) kompanii- ja tuletoetusrelvade koostööd vastase hävitamisel;
raskekuulipilduja 50–1000 m
sihtmärkidele;
6) kompanii reservide ümbersuunamist;
snaiprirelv 300–800 m
7) kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid vastase
7) laskemoona ümberjagamist ja reorganiseerimist.
positsioonide hõivamiseks;
8) täita kiiresti ja täpselt kompaniiülema käsklusi.
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9. peatükk
Laskeharjutused ujuvvahendilt
214. Laskeharjutused ujuvvahendilt kehtestab mereväe ülem õigusaktiga.
10. peatükk
Laskeharjutused lennuvahendilt
215. Laskeharjutused lennuvahendilt kehtestab õhuväe ülem õigusaktiga.
11. peatükk
Erioperatsioonide laskeharjutused
216. Erioperatsioonide laskeharjutused kehtestab erioperatsioonide väejuhatuse ülem
õigusaktiga.
12. peatükk
Laskemoona kulunormid
1. jagu
Kasutamine ja arvestamine
217. Laskemoona kulunorm tähistab hulka, mis on eeldatav suurim aastane laskemoona
kogus, mis kulub põhilaskeväljaõppe, jätkulaskeväljaõppe ja täiendusõppe
läbiviimiseks ühe relva kohta. Kulunormiga kaetakse lasketestide laskemoonavajadus.
218. Ajateenijale on ette nähtud kuni 100% talle kinnistatud relva laskemoona kulunormist.
219. Tegevväelasele on ette nähtud kuni 100% talle kinnistatud relva laskemoona
kulunormist.
220. Väljaõppe läbiviijale on ette nähtud kuni 50% õpetatava, kuid mitte kinnistatud relva
laskemoona kulunormist.
221. Kaitseliidu tegevliikmele on ette nähtud kuni 50% talle kinnistatud relva laskemoona
kulunormist.
222. Reservväelasele on ette nähtud kuni 20% talle kinnistatud relva laskemoona
kulunormist (sh relvade normaaljooksule seadmine).
223. Sõjaväepolitsei üksusele on ette nähtud kuni 150% püstoli, automaatrelva või
püstolkuulipilduja laskemoona kulunormist.
224. Väljaõppejuht võib vahendite olemasolul anda loa lisalaskemoona väljastamiseks.
225. Väljaõppe
läbiviija
võib
planeerida
laskemoona
kulunormi
ülejääke
lahinglaskeharjutustesse lisalaskemoonaks.
226. Lahinglaskeharjutusteks planeeritud kulunormid on soovituslikud. Struktuuriüksustel on
õigus planeerida ise laskemoona kulu lahinglaskeharjutusel, jäädes tabelis 29
kehtestatud piirarvu sisse.
227. Laskemoona kulunormides (vt tabel 29) kajastamata ja tankitõrje laskemoona kogused
ning tüüp olenevad vastava laskemoona laovarudest ning nende kasutamist reguleerib
vastutava väeliigi/relvaliigi ülem/inspektor.
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2. jagu
Kulunormid
Tabel 29. Põhi- ja jätkulaskeväljaõpe väljaõppeaasta kulunormid
Laskemoona
Relv
kogus
Käsitulirelvad
Sportpüss (.22 LR)
100
Püstol
400
Püstolkuulipilduja
400
Automaatrelva laskemoon
500
Automaatrelva paukpadrun
100
Kuulipilduja
750
Kuulipilduja paukpadrun
120
Raskekuulipilduja 12,7 × 99 mm

600

Raskekuulipilduja 12,7 mm paukpadrun
Täpsusrelv 7,62 × 51 mm
Täpsusrelva 7,62 paukpadrun
Snaiprirelva 7,62 mm, 8,6 × 70 mm ja
12,7 × 99 mm
Sileraudne püss
40 mm granaadiheitja
40 mm granaadiheitja harjutusgranaat

50
165
5

40 mm granaadiheitja lahingugranaat

Märkused

võib asendada RRlaskemoonaga

305
85
40
1

võib asendada
SIR-X-granaadi või
harjutusgranaadiga

Tankitõrjerelvad
Ühekordse tankitõrjelasu
harjutuspadrun
Tankitõrjegranaadiheitja CG
Harjutuspadrun + müraimitatsioon +
kapsel
Harjutusgranaat
Kumulatiivgranaat
Kildgranaat
Tankitõrjekahur
Harjutus-/märkimispadrun

75

Harjutusgranaat

8

Kumulatiivgranaat
Tankitõrje raketikompleks

1

Tankitõrjerakett JAVELIN

10

aastas

Tankitõrjerakett SPIKE

5

aastas

Käsigranaadid
Harjutuskäsigranaat
Kildkäsigranaat (ingl fragmentation hand
grenade)

4

10

3
4
1
1

1
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võib asendada
lahingugranaadiga

L.1.1 Lahingupaari tuli ja liikumine

20

L.1.2 Lahingupaari patrull-laskmine

20

L.2.1 Pooljao tuli ja liikumine

30

100

L.3.1 Jao tuli ja liikumine päeval ja öösel

90 (15)

300 (50)

5

50

L.3.2 Jao kaitse päeval ja öösel

90 (15)

300 (50)

15

50

4

4

L.3.3 Jao rünnak päeval ja öösel

90 (15)

300 (50)

15

100

6

2

2

L.3.4 Jao varitsus päeval ja öösel

45 (10)

300 (50)

10

100

6

4

2

L.3.5 Jao sattumine varitsusse päeval ja öösel

45 (10)

150 (25)

5

100

2

2

L.4.1 Rühma kaitse päeval ja öösel

120 (20) 300 (50)

10

15

150

*

4

3

4

3

L.4.2 Rühma rünnak päeval ja öösel

120 (20) 450 (75)

10

25

250

*

4

6

8

2

L.4.3 Rühma varitsus päeval ja öösel

45 (10)

300 (50)

10

15

150

4

3

4

2

L.4.4 Rühma sattumine varitsusse päeval ja öösel

45 (10)

300 (50)

10

15

150

3

4

2

L.5.1 Kompanii kaitse päeval ja öösel

90 (15)

300 (50)

10

30

450

*

8

27

12

8

L.5.2 Kompanii rünnak päeval ja öösel

120 (30) 450 (75)

15

25

900

*

8

32

12

4

65

175

2450

90

56

27

Piirarv

970

3550

12

5+1

6+2+6

28

5

1

1

Miinipilduja

Signaalpadrun,
-rakett

Signaallaengud

Suundlaengud

Kaitselaengud

Suitsuküünal

käsigranaat

Suitsu-

Valgustusrakett

Käsigranaat

TT-kahur

kompleks

TT-raketi-

TT-granaadiheitja (alakaliiber+
harjutusgranaat+
müraimitatsioon)

lask

TT ühekordne

40 mm
granaadiheitja

kuulipilduja

Laskemoon laskvale üksusele

Raske-

Täpsusrelv

Snaiprirelv

harjutus

Kuulipilduja

Laske-

Automaat

Tabel 30. Lahinglaskeharjutuste väljaõppeaasta kulunormid
Laskemoon ühe relva kohta

2

3

MP.4

1

4

MP.6

1

2

MP.4
MP.6

3

4

1

2

3

MP.4

2

3

MP.6

8

15

Märkused: Automaadi laskeharjutustel kogusummast trasseeriva laskemoona kogus (sulgudes). TT-granaadiheitja laskemoon on toodud järjestuses alakaliibriline laskemoon + kildgranaat +
müraimitatsioon. TT-raketilaskeseadeldiste laskemoon tellitakse eraldi. 40 mm granaadi osas kasutatakse inert- või märkivat harjutusgranaati. Ühekordne lask märgitud järjekorras alakaliiber +
inertmoon. Käsigranaat – biolagunev harjutusgranaat. Määramata kogusega laskeharjutuste osas otsustab läbiviija ise, millises laskeharjutuses piirnormi raames laskemoona kasutada. Normid on
antud isiku/relva kohta.
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13. peatükk
Harjutusmoon
1. jagu
Kasutamine ja arvestamine
228. Harjutusmoona kasutamise eesmärk on:
228.1. luua tingimused lahinguolukorra matkimiseks;
228.2. harjutada relvade ja laskemoona ohutut käsitsemist;
228.3. vähendada väljaõppe riskitaset;
228.4. toetada väljaõpet.
229. Väljaõppe läbiviijal on õigus väljaõppe käigus harjutusmoona ümber jaotada.
230. Väljaõppe toetajatele (nt vahekohtunik, imitatsioonigrupp) eraldatakse harjutusmoon
väljaõppeürituse laskuri(te) kulunormi(de) arvelt.
231. Väljaõppeks vajalikud harjutusmoona kogused arvutatakse laskuri/relva päevanormi
korrutamisel (vt tabel 31) harjutuspäevade või lahinglaskeharjutusega.
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2. jagu
Kulunormid
Tabel 31. Harjutusmoona kulunormid
Jrk

Harjutusmoona nimetus

tk/ühiku
kohta

Patrull

Tuli ja
liikumine
60
50
10
2
1
3
1

Kaitselahing
35
15
20
1
1
4
2
4
8
4/10
2/30
2/10
8
4/30
4/30
4/30
4/10
1/30
1/30

relva kohta
1.
Automaadi/püstolkuulipilduja paukpadrun
60
relva kohta
2.
Kuulipilduja paukpadrun
50
relva kohta
3.
Raskekuulipilduja paukpadrun
10
relva kohta
4.
Täpsusrelva paukpadrun
5
relva kohta
5.
Snaiprirelva paukpadrun
relva kohta
6.
Tankitõrjegranaadiheitja müraimitatsioon + kapsel
1
relva kohta
7.
Ühekordse tankitõrjelasu müraimitatsioon
1
relva kohta
8.
Tankitõrjeraketikompleksi müraimitatsioon
relva kohta
9.
40 mm granaadiheitja õppekomplekt
6
6
tk/laskuri kohta
10. Kattesuitsugranaat
2/10
4/10
tk/laskuri kohta
11. Suitsuküünal
tk/laskuri kohta
12. Harjutusgranaat
2/10
tk/masina kohta
13. Soomukilahingmasina suitsugranaat
4
4
tk/laskuri kohta
14. Signaalpadrun (valge)
tk/laskuri kohta
15. Signaalpadrun (roheline)
tk/laskuri kohta
16. Signaalpadrun (kollane)
tk/laskuri kohta
17. Valgustusrakett
tk/laskuri kohta
18. Signaallaeng
tk/laskuri kohta
19. Kaitselaengu õppekomplekt
tk/laskuri kohta
20. Suundlaengu õppekomplekt
tk/laskuri kohta
21. Tankitõrje õppemiinide komplekt
30/100
Märkus: Laevameeskonnale arvestatakse iga väli- ja lahinglaskeharjutuse päeva kohta kaitselahingu harjutusmoona päevanorm.
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Taktikaharjutuse päevanorm
Varitsusse
Rünnak
Varitsus
sattumine
40
10
10
40
15
15
25
10
10
1
2
2
1
1
1
8
6
2/10
4
4
1/10
8
2
12
6
6
4/10
1/10
2/10
2/30
2/30
2/30
2/10
2/10
16
8
8
4/30
4/30
4/30
4/30
4/30
4/30
4/30
4/30
4/30
6/10
3/10
2/10
1/30
1/30
1/30
30/100

90
75
25
10
5
2
4
4
4
4/10
2/30
6/10
8
2/30
2/30
2/30
4/10
1/30
1/30

Luure- ja
julgestusülesanne
40
25
10
2
2
2
4
2
6
1/10
1/50
2/10
8
2/30
2/50
2/50
4/10
1/30
1/30

30/100

1/30

Linnalahing

14. peatükk
Sihtmärgid ja abivahendid
1. jagu
Kasutamine
232. Ebastandardsete sihtmärkide kasutamisel laskeharjutusel tuleb osalevale üksusele
selgitada nende tähendust ja väljanägemist.
233. Sihtmärkide materjal ja värvus peab olema kooskõlas ümbritseva keskkonnaga ja
vastama väljaõppe eesmärkidele. Sihtmärgid ei tohi sarnaneda üksuse isikkoosseisuga
ja kasutatava varustusega.
234. Kumulatiivlaskemoona betoonist või metallist sihtmärgi paksus peab olema vähemalt
10 mm.
235. Tandemlõhkepeaga tankitõrjegranaatide või -rakettide puhul tuleb kasutada
kolmemõõtmelisi sihtmärke.
236. Kolmemõõtmelise sihtmärgina võib kasutada ka üleliigsest materjalist puhastatud
soomustehnika keret.
237. Sihtmärkide materjal ei tohi tabamust saades tekitada keskkonnale kahju ega olla ohtlik
laskuritele.
238. Sihtmärkide mõõtmed peavad vastama kujutatavale esemele või vastasele.
239. Lahinglaskeharjutustel peab sihtmärkide arv vastama vastase hulgale ja kujutama tema
tegevust harjutuse stsenaariumi järgi. Sihtmärgid peavad olema laskuritele ohtlikkuse
järgi eristatavad.
240. Lahinglaskeharjutustel peab sihtmärgi tabamine olema laskurile nähtav ja arusaadav.
241. Vastase tuld imiteeritakse harjutusmoona või käepäraste vahenditega.
242. Täiendavaks laskeväljaõppeks võib kasutada laskespordi alaliitude kinnitatud
sihtmärke.
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2. jagu
Sihtmärgid
Tabel 32. Sihtmärkide kirjeldus
Number ja
nimetus
Mõõtmed

01. Täiskuju

500 mm × 1500 mm

02. Poolkuju

50 mm × 1000 mm

Kirjeldus

Roheline

03. Rinnakuju

500 mm × 700 cm

Pruun
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Sihtmärkide 01, 02, 03 mõõtmed,
värvikombinatsioonid ja punktitsoonid
Nimetus
Roheline Pruun
Alusmaterjali
valge
papipruun
värvus
Kontuur
Pantone Pantone
(pildil tume)
574U
574U
35%
35%
Taust
Pantone Pantone
(pildil hele)
574U
574U
Tabamusala
piirjooned
(pildil valge)

valge

papipruun

Sihtmärkide 01, 02, 03 punktitsoonid
Tsoon Väärtus
A
5
B
4
C
2
Tabamusalade joonte laius 2 mm

04. Metall AB

07. Soomuk
otsevaates

30 cm × 60 cm

2 m × 3 m,
roheline või must.
Soomuki kuju.
Kuju tagaküljel on
tähistatud
punktiiriga
tabamusala.
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08. Soomuk
külgvaates

2 m × 6 m,
roheline või must.
Soomuki kuju
külgvaates.
Kuju tagaküljel on
tähistatud
punktiiriga
tabamusala.

09. Tank
otsevaates

2,3 m × 3 m,
roheline või must.
Tanki kuju
otsevaates.
Kuju tagaküljel on
tähistatud
punktiiriga
tabamusala.

010. Tank
külgvaates

011. Tankitorn

2,3 m × 6 m,
roheline või must.
Tanki kuju
külgvaates.
Kuju tagaküljel on
tähistatud
punktiiriga
tabamusala.
1 m × 1,5 m,
roheline või must.
Tankitorni kuju.
Kuju tagaküljel on
tähistatud
punktiiriga
tabamusala.
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012.
Helikopter
otsevaates

013. Relva
positsioon

014.
Jalaväejagu

015. Snaipri
sihtmärk

2,5 m × 1,5 m,
roheline või must.
Helikopteri kuju
otsevaates.

Koosneb mitmest
sihtmärgist:
nr 03−05.
Relvameeskond
otsevaates.
Sihtmärgid
kujutavad
raskerelva
tulepositsiooni.
Koosneb mitmest
sihtmärgist:
nr 02–05.
Jalaväejagu
otsevaates.
Sihtmärgid
kujutavad
jalaväejagu
hargnenud
lahingurivistuses.
Trükitakse A-4
lehele.
Sihtmärkideks on
14 ebastandardset
kujundit (kasutatud
kujundusprogrammi
Auto Shapes
kujundivalikut
„Basic Shapes“.
Kujundi suurus
peab olema 150%
ning kontuur 4½
pt).
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016.
Meresihtmärk

Kinnitatakse
pontoonidele
(2 m × 2 m × 2 m).
Sihtmärk on
pontoonidele
paigutatud
korduskasutatav
kerge
konstruktsioon.
Kasutatakse
erksaid värve.
Meresihtmärk on
varustatud
triivankruga.
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3. jagu
Laskmise abivahendid

Joonis 2. Aukudega sein, valmistatud veekindlast vineerist ja puidust

Joonis 3. Treppsein, valmistatud veekindlast vineerist ja puidust

84/87

15. peatükk
Laskeharjutuse käsk
1. jagu
Laskeharjutuse käsu koostamine
243. Igaks laskeharjutuseks, kus kasutatakse relva ja selle laske- või lahingumoona, peab
koostama laskeharjutuse käsu (vt 2. jagu. Laskeharjutuse käsu vorm).
244. Õhu- ja mereväe pardarelvade laskeharjutuse käsu vormi kehtestab vastava väeliigi
ülem õigusaktiga.
245. Laskeharjutuse käsu põhiosa peab kinnitama asjaajamissüsteemis Postipoiss. Lisadele
ja alalisadele võib käsu põhiosas viidata väljaõppeürituse andmekogu BRONTOS
broneeringule.
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2. jagu
Laskeharjutuse käsu vorm
Laskeharjutuse käsk
Käsu koostamiskoht
Väljaõppeala

31.12.2020 nr 290

Nursipalu harjutusväli

Struktuuriüksus 2JVBr-i Kuperjanovi JVP
25.05 08:00 – 29.05.2020 12:00

Aeg

Algus

Lõpp

Väljaõppe
objekt

25.05
08:00

25.05
17:00

100
LP

Aeg

Korraldav koosseis9
25.05
08:00

29.00
12:00

200
LP

Korraldav koosseis

Väljaõppeürituse nr
Laskurite
arv
Läbiviija

20-1120
180
N-ltn Berta Karu

Laske- ja
lahingumoon
Tegevus
AllKogus
Arv
Nimetus
Kogus Nimetus
üksus
ja ühik
Automaat35×228
A.2,
kahur
mm
BJVKo
A3,
80 35×228
10
õppe1500
1R
KP.1
mm Bushmürsk
master III
(lindis)
LV: n-ltn Berta Karu, mob tel +372 589 3123
7,62 mm
8
750
BJVKo 10 KSP-58
lindis
Rünnak
2R
0
USP
4
9×19mm
550
LV: n-ltn Berta Karu, mob. tel +372 58 93123

Väljaõppeala haldaja kontaktandmed
Meditsiinitoetuse korraldus
Harjutusvälja eraldatav õppevara
Andmed Päästeametiga
kooskõlastamiseks
Märkused ja lisainfo

Laskurid

Relv

Tel 717 4123, e-post nursipalu@mil.ee

MGRS
Asukoha kirjeldus
ROT

×
GEO
×
Maastiku lühikirjeldus

Koostaja:

Kooskõlastaja:

[allkirjastatud digitaalselt]

[allkirjastatud digitaalselt]

Ees- ja perenimi
Sõjaväeline auaste
Ametikoht

Ees- ja perenimi
Sõjaväeline auaste
Ametikoht

Telefoninumber, e-posti aadress
LV – läbiviija; LVA – läbiviija abi; SMV – sihtmärkide eest vastutaja; RLV – relvastuse, laskemoona
eest vastutaja; TMÜ – tõkestusmeeskonna ülem; MEV – meditsiinitoetuse eest vastutaja; TPK –
tulepositsioonide kontrollija; TOV – tuleohutuse eest vastutaja; KUV – kuivtreeningu eest vastutaja;
DEV – demineerimistööde eest vastutaja; VAV – vaatlejate eest vastutaja; HAK – harjutuse kontrollija;
MPÜ – mehitatud püsikindlustatud punkri ülem; LÕV – lõhkematerjalide eest vastutaja; ALÕ –
abilõhkaja-koolitaja; MUU – muu personal, ROT – rida on tühi.

9
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Lisa 1. Ohualajoonis/leitav Brontoses, broneering nr ××.
Lisa 2. Väljaõppeehitise skeem/leitav Brontoses, broneering nr ××.
Lisa 3. Tõkestaja tegevuse kord/leitav Brontoses, broneering nr ××.
Lisa 4. Täpsustatud tegevuse kirjeldus/leitav Brontoses, broneering nr ××.
Eeskirjajärgse tegevuse olulisel muutmisel või uue tegevuse loomisel kajastada vastav info.
Eeskirjajärgse tegevuse vähesel muutmisel kuvada laskeharjutuse number lisamärkega,
lisades muudatuse sisus lahtrisse märkused.
Lisa 5. Operatsioonikäsk/plaankonspekt/koolituskaart.
Koostatakse struktuuriüksuses kehtestatud korras või otseselt ülemalt saadud juhise järgi.
Laskeharjutuse käsk võib olla ka vastava operatsioonikäsu või plaankonspekti lisa.
Väljaõppe raames täidetud käsule kehtestatakse juurdepääsupiirang asutusesiseseks
kasutamiseks vastavalt avaliku teabe seadusele.
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