Тема. Види носіння зброї
На основі досвіду, під час ведення бойових дій використовують особливі способи носіння штатної
стрілецької зброї, які надають зручності його застосуванню та максимально звільняють руки
військовослужбовця.
Розташування зброї на грудях - ремінь перекинутий через шию, автомат висить стволом униз. Таке
положення автомата не заважає в раптовій рукопашній сутичці, дає можливість застосовувати другу зброю
(пістолет, ніж), підручні засоби та прийоми рукопашного бою. У такому положенні автомат можна
використовувати для нанесення ударів стволом, прикладом і магазином.
Під час ведення бою у лісі, чагарниках, у будовах та у траншеях автомат прикладом притискають до правої
верхньої частини грудної клітки, при цьому ствол може бути нахилений донизу або доверху. Такий спосіб
допомагає швидко націлювати зброю в напрямку противника та відкривати прицільний вогонь.
Під час здійснення маршу на автомобілях або десантом на бронетехніці зброю зазвичай тримають у руках з
перекинутим через шию ременем і відпущеним на більшу, ніж зазвичай, довжину.
Під час патрулювання об'єктів автомат зручніше розташувати на грудях - ремінь перекинути через шию,
автомат, що висить стволом убік, солдат підтримує обома руками, одна з яких знаходиться на запобіжнику,
а інша - на рукоятці затворної рами, що дає змогу швидко приготувати зброю до застосування. Автомат
досить зручно розташований, не заважає стрибати з машини і його швидко можна навести на ціль.

Під час перевірки автотранспорту та осіб, які несуть службу на блокпостах (КПП), для зручнішого
розташування автомата потрібно відчепити ремінь від ствольної антабки і зачепити його карабін за антабку
прикладу, утворивши петлю. Цей спосіб носіння називають одноточковим. Утворену петлю підганяють за
розміром та надівають через плече й спину. Таким чином автомат з відкинутим прикладом, розташований
під правим плечем, легко підкинути однією рукою. Положення зброї при цьому не повинно давати змоги
заволодіти нею при раптовому нападі.
Під час довготривалого пішого маршу за відсутності загрози зіткнення з противником автомат зручніше
розташувати на грудях-ремінь перекинутий через шию, автомат висить стволом убік, руки знаходяться
зверху автомата.
Багато бійців заміняють штатний ремінь стрілецької зброї на ремені одноточкові та триточкові для
тактичного носіння зброї.

