
5-р дасгал. Гэдэсний таталтын дасгал   
 

 Гэдэсний таталтын дасгалыг эрэгтэй цэргийн алба хаагчид 2 минутын, эмэгтэй цэргийн 
алба хаагчид 1 минутын хугацаанд тус тус тасралтгүй хийж гүйцэтгэнэ. Цэргийн алба хаагч нь 
газарт дээш харж хэвтээд, өвдгөө тэгш өнцөгөөр нугалан, хооронд нь 30 см-ээс илүүгүй зайд 
салгасан /өвдгөө нийлүүлж гүйцэтгэхийг хориглохгүй/, 2 гарыг тохойгоор нугалан цээжний өмнө 
зөрүүлэн биедээ нааж өндийн суусан, толгой, өгзөг хоёр босоо нэг шугаманд байрласан, нуруу ба 
ууцаар бага зэрэг бөхийсөн, хөлийн улыг шалнаас салгахгүй байрлалд гүйцэтгэнэ.  
 Хоёр гарыг биенээс салган савалт хийх, өгзөгөөр гулсах, хэвтэж амрах, өгзөгөө өргөх ба 
нуруугаар хотойн савалт үүсгэн гүйцэтгэхийг хориглоно. 
 

6-р дасгал. Сууж, босох дасгал 
 

 Дасгалыг 1 минутын хугацаанд тасралтгүйгээр гүйцэтгэнэ. Хөлдөө мөрний хэмжээтэй 
зайтай зогсож, гарыг ташаанд авч бэлтгэнэ. Суухдаа гарыг алгыг нь доош харуулан урагш сунган 
гүйцэт хагас суугаад, буцаж хөлөөр түлхэн босч, бэлтгэх байдалдаа орно. 
 Дутуу хагас суух, бэлхүүсээр урагш тонгойх болон 2 хөлийг гүйцэд түлхэж босохгүй 
гүйцэтгэхийг хориглоно. 

Суга савлуурт өнцөг барих дасгал /Зураг 9/ 
 

 Суга савлуурт тулсан байдлаас хоёр хөлийг шулуунаар урагш дээш өргөж, савлуурын 
хөндлөвчнөөс дээр түвшинд өнцөг барилтыг гүйцэтгэнэ. Үнэлэх хугацааг тооцохдоо өнцөг барьж 
эхэлснээс хөлийн өсгий суга савлуурын хөндлөвчнөөс доош орох хүртэлх байдлаар тооцно. 
 

                                                                 
 100 м-ийн гүйлт /нам гараанаас/ /зураг 81/ 

  
Гүйлтийн зам болон тэгшхэн талбайд хичээлийг зохион байгуулж явуулах бөгөөд нам 

гараанаас биеийн тамирын хувцастай, хэвтээ гараанаас хээрийн хувцастай тус тус гарна. Нам 
гараанаас гарахын тулд “Гараандаа” командаар гарааны шугам руу зөөлөн гүйж /алхаж/ очин, 
хүчтэй хөлийн өлмийг гарааны шугамнаас хойш нэг бүтэн, нэг хөндлөн ул тавьсан хэмжээтэй зайнд 
байрлуулан, нөгөө хөлөө гэдрэг хагас алхан, өвдөг нугалан тулж сууна. Энэ үед 2 гарыг гарааны 
шугаман дээр мөрний хэмжээнээс илүү зайтайгаар гарын сарвууг хагас атган эрхий хурууны өндгөн 
хэсэг, нугалсан долоовор хурууны гадна хэсэг дээр дарж байрлуулна. “Анхаар” командаар биеийн 
жинг тулсан 2 гар /гар тохойгоор шулуун байна/ болон урд тавьсан хөл рүү шилжүүлэн толгой, 
цээжээр урагш бөхийх ба таазны өндөрийн түвшин мөрний түвшингээс өндөр байна. “Марш” 
командаар  2 хөлийг хүчтэй тэсрэх түлхэлтийг гарын савалттай хослуулан, цээжийг аажим 
өндийлгөн, гүйлтийг эхэлнэ. 

           
 



Гар гранат шидэх дасгалууд; 
 

 127. Гар гранат шидэлтэд сургахад 600 гр жинтэй сургуулийн гар гранат /Ф-1/-ыг ашиглана. 
Гар гранатыг зогсоо байдлаас, хөдөлгөөн дундаас, өвдөглөсөн болон хэвтээ байдлаас, мөн танк, 
байлдааны машины нээлхий руу, худаг, шуудуу, хананы араас шиднэ.  
 128. Сургуулийн гар гранат /ф-1/-ыг холд шидэх шидэлтийн талбайн урт нь 4 м, өргөн нь 3 м 
байх бөгөөд 10 м-ийн өргөнтэй зурваст шиднэ. Сургуулийн гар гранатыг холд шидэхдээ байрнаас 
эсхүл гүйлтээс 2 удаагийн оролдлого хийхийг зөвшөөрөх бөгөөд аль илүү амжилтыг нь үнэлгээнд 
тооцно.  
 129. Сургуулийн гар гранат /ф-1/-ыг мэргэн шидэх дасгалыг цэргийн алба хаагчдын насны 
бүлгүүдээс хамааран, эрэгтэй 30-40 м, эмэгтэй 16-25 м-ийн зайд тус тус онооны тойрог /тойргийн 
радиус - 1, 3, 5, 7, 9 м/-т гүйцэтгэнэ. Шидэлтийн талбайн гүйлт хийх замын урт нь 3 м байна. 
Сургуулийн гар гранатыг мэргэн шидэхэд 2 удаагийн оролдлого хийхийг зөвшөөрөх бөгөөд аль 
илүү шидсэн оноогоор нь үнэлнэ.  
 16. Гар гранатыг байрнаас шидэх /зураг 94, 95/ - Гар гранатыг баруун гартаа авч, баруун 
хөлийг өвдгөөр бага зэрэг нугалан гэдрэг нь тавьж, баруун гарыг тохойгоор бага зэрэг нугалан, 
мөрөн дээгүүрээ авчран гэдрэг далайж, цээжээр гэдийнэ. Баруун хөлийн хүчтэй түлхэлт, баруун 
ташааны эргэлтийг цээжний савалттай холбон, дагалдаад баруун гарын хүчтэй савалтаар гар 
гранатыг шиднэ. 30 м болон түүнээс хол байгаа бай руу гар гранат шидэхдээ баруун хөлийг хойш 
илүү гэдрэг тавин, баруун гарыг мөрнөөс хойш илүү далайцтайгаар гэдрэг далайж гүйцэтгэнэ. 

                          
 

Зураг 94 

                               
. Гар гранатыг явуут /алхалтаас, гүйлтээс/ шидэх /зураг 96/ - Гар гранат барьсан гараа хагас 

нугалан урдаа авна. Гар гранатын явуут шидэхдээ, зүүн хөлийг алхангуут гар гранаттай гарыг 
урагш доош буулган, баруун хөлийг өлмийг бага зэрэг гадагш нь тавин урагш сул алхаж, баруун 
гарын далайлтыг үргэлжлүүлэн тэр зүг рүү биеэр бага зэрэг хазайна. Зүүн хөлийн 2 дахь урагш 
тавилтаар гар гранаттай гараа гэдрэг нь хязгааргүй далайж, зүүн хөлийг тавингуут хөдөлгөөний 
хурдыг ашиглан, биеийн эргэлт болон гарын савалтыг гүйцэтгэн, бай руу гар гранатыг шиднэ. 



                                   
 

Зураг 96 
 

  
- Гар гранатыг шидэхийн өмнө тохой, мөр, бэлхүүсний булчин, шөрмөслөг эдийг төсөөтэй 

дасгалуудаар эрчимтэй халааж бэлтгэх; 
 

 


