Тема. Поняття про вогневу позицію в обороні
Позицією називають ділянку місцевості, яка обладнана траншеєю на
механізоване відділення і зайнята ним для ведення бою. Вона може бути
частиною суцільної траншеї, яка з’єднує окопи (позиції) відділень. Траншея
може сягати до 100 м по фронту і повинна мати зигзагоподібну форму. Тому
загальна її довжина на відділення складає в цьому випадку 120-130 м. Злами
траншеї зменшують ураження особового складу від поздовжнього
(наскрізного) обстрілу і ураження бійців осколками при прямому влученні у
неї мін (снарядів, авіабомб) та ударної хвилі.
Прямолінійні ділянки траншеї (фаси) повинні бути не довші 40-50 м у
разі облаштування її траншейними машинами і 20-30 м у разі облаштування
вручну, а вигини між фасами мають розташовуватися під кутом 120°-160°.
Від траншеї в тил відривають хід сполучення до окопів для БМП (БТР) та
командно-спостережного пункту взводу з глибиною до 150 см. У ньому
обладнують місця для тимчасового перебування поранених, а також — для
майна та польової вбиральні.
Один з варіантів такого розташування відображено на іл. 28.1 б. Кольорові
стрілки на ній відображають систему вогню.
На бойовій позиції обладнують основні й запасні (тимчасові) окопи для
вогневих засобів, а також укриття для особового складу — перекриті ділянки
траншеї. Бойовий порядок механізованого відділення — це бойова лінія та
БМП (БТР).
Залежно від обстановки і рішення командира, стрільці, кулеметник і
гранатометник відділення в бойовій лінії розміщуються рівномірно або
розосереджено в складі бойових груп. Відстань між військовослужбовцями в
разі рівномірного розміщення може бути до 14-16 м, між бойовими групами
— до 20-30 м, а між собою в групі — до 5 м. Командир відділення на бойовій
позиції перебуває в такому місці, звідки зручніше керувати підлеглими,
спостерігати за місцевістю та сигналами командира взводу. БМП (БТР), як
правило, ставлять у бойовому порядку відділення
Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження.
Вивчаючи місцевість, командир відділення бере до уваги:
• характер (відкрита, напівзакрита, закрита, прохідна, важкопрохідна тощо);
• рельєф місцевості (рівнинна, гірська, степова, лісиста, болотиста тощо);
• стан ґрунту (легкий, середній, важкий).
Після одержання завдання особовий склад відділення на позиції
відділення розчищає місцевість у смузі огляду для поліпшення
спостереження та обстрілу, а також відриває і маскує окопи. Відриваються
одиночні (парні) окопи та окоп для бойової машини піхоти
(бронетранспортера), потім одиночні (парні) окопи з’єднуються між собою в
окоп на відділення, який доводиться до повного профілю. Якщо ґрунт
нестійкий, то круті стінки окопу додатково укріплюють

