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UVOD

Ovaj plan obuke za zadaću (POZ) oblikovan je za bojne pješaštva, lakog pješaštva,
zračno desantne i bojne komandosa. Svrha ovog plana obuke za zadaću je  pružiti
zapovjednicima i stožeru divizije, brigade i bojne djelatne i pričuvne sastavnice
opisni  program usredotočen na zadaću kako bi se obučavalo pješačku bojnu za
provedbu kritične ratne zadaće / operacije. Dok zadaće plana opće obrane i dodjele
razmještaja utječu na konačne prioritete, ovdje opisane zadaće /operacije su glavne
koje pješačka bojna treba stručno provesti. Ako zapovjednik dvije razine više ili još
viši ne propiše drukčije, očekuje se da se postrojba obučava u svim zadaćama /
operacijama i standardima. Standardi za obuku mogu biti visoki, ali se ne mogu
sniziti. Ovaj dokument u potponosti odgovara i dio je obuke i taktičke doktrine
američke vojske.
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1. POGLAVLJE

OBUKA POSTROJBE

1-1. OPĆENITO

Ovaj plan obuke za zadaću (POZ) pruža zapovjednicima i stožerima program obuke i
ocjenjivanja za pješačku bojnu. On sadrži smjernice za planiranje i provedbu obuke u
kritičnim zadacima do ratnih standarda. On povezuje doktrinu “kako podučavati” u
priručniku od 25 dijelova s doktrinom “kako se boriti” u FM-u 7-20.

1. NAPOMENA O OBUCI: Vođe trebaju provjeriti strukturalnu čvrstoću svih
      planova obuke i ocjenjivanja s gledišta sigurnosti. Obuka se treba provoditi na
      razini sukladnoj sposobnostima onih koje se podučava. Vođe trebaju usaditi
      svijest o individualnoj sigurnosti u sve podređene vođe i vojnike. Vojnici
      neprekidno trebaju biti “budni” i izbjegavati situacije koje mogu uzrokovati
      ozljedu ili smrt – na primjer, zaključajte vrata prostora s teretom, ne dirajte
      vruće cijevi strojnica.

2. NAPOMENA O OBUCI: Na mjestu obuke treba uspostaviti nadzor sigurnosti
obuke. Naglasak sigurnosti treba biti na pridržavanju standarda, čimbenika
okoline, čimbenika koji pridonose nesrećama, rizičnim prosudbama i
preventivnim mjerama. Odgovorni pojedinci trebaju znati kako uravnotežiti
rizik prema zahtjevima obuke, opažati uvjete za sigurnost i opasnosti za
zdravlje, te ih ukloniti ili nadzirati. OSIGURAJTE DOBROBIT VAŠIH
SNAGA U SVIM SITUACIJAMA.

 
3. NAPOMENA O OBUCI: Za sigurnost treba uspostaviti sustav prijateljstva.

Svaki vojnik zadužen je za održavanje nadzora sigurnosti jednog nad drugim.
Naglašena je sigurnost individualne obuke i odgovornosti prve pomoći. Treba
prepoznati nesigurne uvjete i postupke; vojnici trebaju biti oprezni s ljudskim
pogreškama – na primjer, po potrebi rabiti kopnene vodiče za kretanje vozila;
uvijek paziti na lokaciju vaših prijatelja za vrijeme bojevog gađanja; ukrcati se i
iskrcati iz helikoptera na odgovarajući način; ponovno provjeriti sve podatke o
minobacačkoj paljbi. Vojnici trebaju paziti na mogućnosti i ograničenja opreme
i vozila koja rabe, tako da razumiju moguće opasnosti i sigurno rabe svoju
opremu. To je ratna vještina budući da čuva borbenu snagu sprječavanjem
gubitka ljudstva u nesrećama.

1-2. MATERIJAL ZA POTPORU

Program obuke i ocjenjivanja u ovom planu obuke za zadaću koristi se zajedno sa
sljedećim rezultatima obuke:

a. Planovi obuke za zadaću kopnene vojske, koji pružaju smjernice za
planiranje i provedbu obuke za :
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•  POZ  pješačke satnije.
•  POZ  pješačkog voda.
•  POZ  izvidničkog voda  i  minobacačkog voda.
•  POZ  satnije zapovjedništva i zapovjedne satnije / logističke potpore.
•  Odsjek paljbene potpore (dio POZ  bojne poljskog topništva).

b. Borbena uvježbavanja voda i desetine / odsjeka. Ta uvježbavanja
trebaju se održati kao temeljna u odnosu na ona voda ili desetine / odsjeka.
Borbena uvježbavanja su standardna metoda američke kopnene vojske za
provedbu kritičnih kolektivnih zadataka i ne mogu se promijeniti za obuku.

 
c.                FM-ovi / TC-ovi o oružju i topništvu. Oni iznose metode i
standarde obuke o oružju za pojedince i organizacije.

 
d.              Priručnici za vojnike (odgovarajuća vojno popisna djelatnost i
razina vještine) i priručnici vojnih kvalifikacijskih normi za vođe. Prikaz 1-1
prikazuje taj odnos.

Plan obuke za zadaću pješačke brigade
(program obuke i ocjenjivanja KOV-a)

Plan obuke za zadaću pješačke bojne
(program obuke i ocjenjivanja KOV-a)

Plan obuke za zadaću pješačke satnije
(program obuke i ocjenjivanja KOV-a)

PRIRUČNIK O VOJNIM KVALI-              PLAN OBUKE ZA ZADAĆU VODA
FIKACIJSKIM STANDARDIMA              (Program obuke i ocjenjivanja KOV-a)
(publikacija za obuku vojnika)

PRIRUČNIK O VOJNIM KVALI-     PRIRUČNIK ZA VOJNIKE KNJIGA ZA UVJEŽ-
FIKACIJSKIM STANDARDIMA    (publ. za obuku vojnika) BAVANJE (program obuke
(publikacija za obuku vojnika) i ocjenjivanja KOV-a)

Prikaz 1-1. Odnos plana obuke za zadaću ešalona.

1-3. SADRŽAJI

Ovaj plan obuke za zadaću sadrži pet poglavlja:

a. 1. poglavlje, Obuka postrojbe, temelj je za druga poglavlja
      i objašnjava njihovu uporabu.

b.  2. poglavlje, Matrice obuke, prikazuje i objašnjava odnos između
operacija i skupnih zadaća.

c.  3. poglavlje, Planovi obuke, opisuje uporabu plana obuke za
zadaću za razvoj planova obuke bojne.
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d. 4. poglavlje, Vježbe za obuku, pruža smjernice o planiranju,
pripremi i provedbi vježbi obuke bojne.

 
e. 5. poglavlje, Oris obuke i ocjenjivanja, pruža kriterije obuke za sve

skupne zadaće koje treba usvojiti bojna, stožer bojne, zapovjedništvo i
zapovjedna satnija i vodovi logističke potpore kako bi postrojba mogla
provesti kritične ratne operacije. Svaki oris obuke i ocjenjivanja čini dio
jedne ili više kritičnih operacija. U raznim kombinacijama, oni obuhvaćaju
veća vozila za obuku kao što su vježbe na zemljištu i situacijske vježbe .

1-4. ZADAĆE

a. Operacija je vojno djelovanje ili provedba strateške, taktičke,
    logističke, vojne zadaće obučavanja i administrativne vojne zadaće; i
    proces  nastavka borbe koji uključuje kretanje, opskrbu, napad, obranu i
    manevre potrebne za postizanje ciljeva bilo koje bitke ili sukoba.
 
b. Bojna ima pet kritičnih, složenih vojnih operacija. Svaka
   operacija  sastoji se od zadaća koje bojna treba provesti kako bi se
   uspješno izvršila zadaća postrojbe :

•  Napadna djelovanja.
•  Obrambena djelovanja.
•  Djelovanja odstupanja.
•  Izviđačka i sigurnosna djelovanja.
•  Kretanje za stupanje u dodir.

c.  Svaki zadatak u 5. poglavlju zahtijeva obuku. Ti zadaci mogu se
    obučavati pojedinačno, jedan po jedan, ili zajedno s drugima. Oni trebaju
    biti  usmjereni na kriterije obuke navedene u orisu obuke i ocjenjivanja.
    Zadaci  za obuku odabrani su uporabom postupka opisanog u FM-u 25-100,
    FM-u  25-2, i 3. poglavlju ovog plana obuke za zadaću (POZ). Skupne
    zadaće bojne  obučavaju se kao što je navedeno u FM-u 25-3, FM-u 25-4 te
    4. poglavlju ovog POZ.

 
d. Zadaci podređenih postrojbi obučavaju se na isti način kao što je
    gore opisano. Zadaci desetine / tima obučavaju se s težištem na
    borbena  uvježbavanja.
 
e. Zadaci vođa obučavaju se kroz slijedeće:

•  Priručnike za pojedinačne vojnike i obuku vođa.
•  Taktičke vježbe bez snaga.
•  Simulacije bitke.
•  Vježbe skupne obuke.

f. Pojedinačne zadaće usvajaju se kroz obuku do standarda
   navedenih  u priručnicima za vojnike. Matrice u POZ 7-8 programa
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   obuke i ocjenjivanja KOV-a pokazuju zadatke iz priručnika za vojnike koji
   podupiru obuku skupnih zadaća. Treba odrediti ključne pojedinačne
   zadaće koje trebaju usvojiti i održavati svi članovi voda.

1-5. NAČELA OBUKE

O načelima obuke KOV-a raspravlja se u FM-u 25-100. Ona pružaju temelj za razvoj
i provedbu programa obuke bojne. Dolje su navedena neka posebna razmatranja za
primjenu tih načela na program obuke bojne. Obuka bi trebala :

a. Usredotočiti se na zadaću postrojbe i na postizanje ratne
stručnosti. Ograničeno je vrijeme i drugi izvori raspoloživi za obuku. Zato
zapovjednici trebaju odrediti kritične zadaće za uspjeh i ukloniti sve što šteti
obuci.

 
b. Održavati i zadržati vještine pojedinačnih i skupnih

zadaća.

(1) Obuka za održavanje i zadržavanje vještina pojedinačnih i skupnih
zadaća stalno je potrebna. Zadržavanje vještina ovisi o kvaliteti početne
obuke i o tome koliko je vremena prošlo otkada je vojnik ili postrojba
posljednji put obučavana do standarda. Stručnost za proceduralni zadatak
gubi se brže nego stručnost za zadatke koji zahtijevaju kognitivne vještine.
Da bi se odredila potreba za ponovnu obuku skupne zadaće, postotak
izmjene ljudstva ključni je čimbenik. (Traka izvrsnosti FM 25-101)

 
(2) Temelj programa obuke i ocjenjivanja KOV-a je zamisao održanja

stručnosti. Postrojba treba odmah biti spremna za odlazak u rat. Za
postizanje i održavanje stručnosti postrojba treba obučavati – ocjenjivati –
obučavati. Održavanje zahtijeva vježbanje i ponavljanje. Ocjenjivanje tih
vježbi razotkriva slabosti obuke. Naglasak obuke uvijek treba biti na
održavanju vještina i istovremeno na ispravljanju slabosti. Nacrti zadaće i
slijedno manje sastavnice obuke dopuštaju vođi da odabere zadatke i
skupine zadataka kako bi se pomoglo tom procesu i kako bi se smanjilo
vrijeme planiranja. Matrice omogućuju vođi prosudbu slabosti obuke i
pomoć u odabiru plana obuke koji će polučiti najbolje rezultate. One su
pomagala upravljanja obukom.

c. Biti usredotočena na provedbu i ocijenjivanje prema
dostižnom standardu. O provedbi treba suditi na temelju ispunjenja zadatka
– ne na temelju procesa. Zadaci vertikalne koordinacije (prema gore) i
horizontalne – na primjer, koordinirati i  provoditi zadatke opskrbe i
održavanja s koordinatorom potpore prednjeg područja; stalno obavještavati
brigade i susjedne bojne;  primati zahtjeve  za paljbu za bojnu poljskog
topništva – također treba provesti i ocijeniti unutarnje zadatke planiranja i
nadzora. Raščlamba provedbe određuje kritične pojedinačne i skupne zadaće
koji iziskuju više obuke.

 
d. Biti stvarna.Realna.
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Obuku treba provoditi tako da što više nalikuje ratu. Uporaba kemijskog
oružja, skraćeno vrijeme planiranja, nesporazumi, zahtjevi za ponovnom
opskrbom i evakuacijom ranjenih, gubici, gubici vođa i održana djelovanja –
to bi trebala biti obilježja obuke. Stvarne, ocijenjene, vježbe na zemljištu na
razini bojne temelj su za uspješan program obuke. Učestale vježbe potrebne su
kako bi se dostigli standardi ratne spremnosti. Iako je samo ograničeno
vrijeme raspoloživo za vježbe obuke na razini bojne, takve vježbe daju
usmjerenje za program obuke bojne. Rezultati provedbe bojne ističu kritične
potrebe obuke. Postignuta obuka omogućuje vođama provedbu učinkovite
unutarnje obuke bojne kako bi se pripremila za sljedeću vježbu.

 
e. Biti višerazinska.
Vježba na razini bojne treba zahtijevati provedbu obuke do standarda od strane
svih elemenata. Vježba bojne koja ne osigurava stvarnu obuku i odgovarajuću
povratnu spregu svojim vodovima je neučinkovita obuka.

 
f. Odgovarati zahtjevima doktrine.
 Doktrina zahtijeva intenzivnu obuku za uspješnu primjenu. Usklađivanje
manevarske i borbene potpore te održavanje djelovanja na brzo promjenjivoj,
pokretnoj, nelinearnoj bojišnici zahtijeva postrojbe i vođe koji mogu brzo
planirati, koordinirati i provoditi djelovanja. Zato treba postići i održavati
visoke standarde obuke u doba mira. Brzi zahtjevi za razmještajem omogućit
će malo vremena za poboljšanje borbene spremnosti kada jednom započne
mobilizacija.

 
g. Omogućiti mehanizme za povratnu spregu.
Stvarna ograničenja raspoloživosti manevarskog područja su ograničenja
novčanih sredstava za  benzin, naftu i maziva, pričuvne dijelove i streljivo za
obuku. To ograničava mogućnost provedbe obuke na razini bojne onoliko
često koliko je to potrebno. Iz svake vježbe treba izvući maksimalnu korist.
Raščlamba poslije provedbe treba biti dio svake obuke. Potpuno osiguravanje
resursa mehanizama povratne sprege, uključujući MILES (višestruki
integrirani laserski sustav), osobe za simulaciju paljbe i promatrače / nadzorne
motritelje, potrebno je za punu vrijednost obuke. Ključna stavka su promatrač
/ nadzorni motritelji. Potrebni su ne samo za pružanje nadzora i povratne
sprege nego i da bi se učilo iz njihovih iskustava.

 
h. Biti pozitivna.
Svaku obuku treba ocijeniti, ali ocjenjivanje se ne može smatrati provjerom
znanja s prolaznom ili neprolaznom ocjenom. Ocjenjivanja obuke treba biti
združeno zalaganje suprotne strane, ocjenjivača i vođa obučavane bojne kako
bi se poboljšala provedba. Obuka shvaćena kao “prijeteća” provjera znanja
rezultira vođama koji se brane i kojima nedostaje nepristranost za vrijeme
raščlambe nakon djelovanja, što je protu-produktivno preuzimanju inicijative i
učenju.
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1-6. PROVEDBA OBUKE

Ovaj POZ olakšava planiranje, pripremu i provedbu obuke postrojbe kao što je
objašnjeno u FM-ovima 25-3 i 25-4. Zapovjednik bojne dodjeljuje zadaće i potporne
zadatke za koje namjerava razviti obuku, temeljeno na smjernicama obuke i
osiguravanju izvora koje omogućuje više zapovjedništvo. 3. poglavlje daje
informacije o planiranju obuke za bojnu. Djelovanja i zadaće u ovom POZ trebali bi
se rabiti u scenarijima vježbi sa bojnim gađanjem. Standardi pronađeni u orisima
obuke i ocjenjivanja isti su za bojno gađanje.

1-7. OCJENJIVANJE

Orisi obuke i ocjenjivanja u 5. poglavlju svakog POZ navode standarde koji trebaju
biti ispunjeni za svaku zadaću.

a. Ocjenjivanja mogu biti unutarnja ili vanjska. Unutarnja ocjenjivanja provode se na
svim razinama i trebaju biti sastavni dio svake obuke. Vanjska ocjenjivanja
provode zapovjedništva iznad razine postrojbe koju se ocjenjuje uporabom
vanjskih ocjenjivača.

 
b. Kritična slabost u obuci je neuspjeh ocjenjivanja svakog zadatka SVAKI puta

kada se on provodi. Zamisao programa obuke i ocjenjivanja KOV-a temelji se na
istovremenoj obuci i ocjenjivanju. Svaka vježba obuke može osigurati
ocjenjivanje i povratnu spregu. Kako bi se usavršila obuka instruktori i vođe
trebaju neprekidno ocjenjivati obuku tijekom provedbe.

 
c. Naglasak bi trebao biti na izravnom, ocjenjivanju na licu mjesta. Za vrijeme

zajedničkih vježbi raščlamba nakon djelovanja trebala bi se planirati u čestim,
logičnim razmacima tijekom vježbi (obično nakon završetka zadaće). Ta tehnika
je isprobana i dopušta ispravljanje nedostataka provedbe kada do njih dođe. Vođe
trebaju uočiti što se dogodilo te odrediti zašto i kako poboljšati buduće provedbe.

NAPOMENA: FC 25-20 i TC 25-6 daju detaljne upute za provedbu raščlambe nakon
djelovanja.

1-8. POVRATNA SPREGA

Poželjne su preporuke za poboljšanje programa obuke i ocjenjivanja KOV-a. Povratna
sprega osigurava da ovaj program obuke i ocjenjivanja KOV-a odgovara na potrebe
obuke postrojbi na terenu.
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2.  POGLAVLJE

MATRICE OBUKE

2-1. OPĆENITO

Ovo poglavlje daje i objašnjava matricu operativne do skupne zadaće koji se rabi za
razvijanje planova obuke i vježbi obuke bojne.

2-2. ZADAĆE, OPERACIJE I ZADACI

a. Zadaća je kritični zadatak dodijeljen postrojbi. Zadaće sadrže elemente tko, što,
gdje, kada i zašto, ali rijetko kada navode kako ispuniti zadaću. Provedba zadaće
nikada nije standardizirana. Određeni čimbenici zadaće, neprijatelja, zemljišta,
vlastite snage i raspoloživog vremena (METT-T)čine svaku zadaću jedinstvenom.
Iako zadaće nisu standardizirane obično su navedene pod općom kategorijom vrste
operacije. Napadne, obrambene, operacije odstupanja, izviđačke i sigurnosne te
kretanje do dodira kritične su operacije bojne.

 
b. Iako se svaka zadaća odnosi na primarni zadatak i svrhu, brojni potporni zadaci

također trebaju biti ispunjeni za provedbu zadaće. Kako bi se omogućio
sistematski pristup obuci, razvijen je popis kritičnih zadataka koji podupiru svaku
kritičnu operaciju bojne (Vidjeti tablicu 2-1).

2-3. SKUPNE ZADAĆE

a. Skupna zadaća bojne uključuje međudjelovanje cijele bojne ili višestrukih
podređenih elemenata, a ne samo jedne organizacije ili pojedinca. Na primjer,
provedba hodnje po cesti ili zadaća protuzračne obrane zahtijeva djelovanja svog
osoblja do standarda uključujući zapovjednika bojne do pojedinog vojnika.

 
b. Kako bi se ispunila operacija bojne uključena je provedba slijeda posebnih

skupnih zadaća s početnim i završnim točkama. Na primjer, napadna zadaća može
se sastojati od sljedećih zadataka:

•  Zapovijedanje i nadzor nad bojnom.
•  Obavještajno djelovanje.
•  Upotreba paljbene potpore
•  Djelovanje pokretljivosti /protupokretljivosti.
•  Djelovanje PZO.

2-4. ZADACI ORGANIZACIJE STOŽERA / ZAPOVIJEDANJA I
        NADZORA (ZIN) .

a. Za vrijeme borbenih djelovanja stožer bojne organiziran je za zadaću i smješten u
odvojenim objektima zapovijedanja i nadzora (zapovjedna skupina, glavno
zapovjedno mjesto, zapovjedno mjesto borbenih i poljskih komora).

b. Stožer bojne planira i koordinira kako bi omogućio ispunjenje zadaća razine
bojne. Na primjer, opskrba je dio sustava logističke potpore. Budući da provedba
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tog podzadatka do standarda zahtijeva djelovanja satnija, voda za potporu i
prednje bojne za potporu, ona također zahtijeva planiranje i koordinaciju od strane
zapovjednog mjesta borbenih i poljskih komora bojne.

 
c. Zadaci koje provode odvojeni vodovi bojne (vod za održavanje, medicinski i vod

za komunikacije) nalaze se u planovima obuke za zadaću za te organizacije.

2-5. MATRICA OPERATIVNE DO SKUPNE ZADAĆE

Zadaća bojne uključuje mnoge određene i implicirane zadaće. Točna kombinacija
zadaća i uvjeta pod kojima se provode ovisi o zadaći, neprijatelju, zemljištu, vlastitoj
snazi i raspoloživom vremenu (METT-T). Matrica u tablici 2-1 prikazuje odnos
između određenih zadaća i operacija.



MPRI-CARTS-UTT                                         Svibanj 1999                                                                 12

N O O I K
A B D Z R
P R S V E
A A T I T
D N U Đ. A

A P NJ
A I E
NJ
E S DO

I
G D
U O
R D
N I
O R
ST A

SKUPNE ZADAĆE
Posjedanje područja prikupljanja  7-1-1001 X X X X
Taktička hodnja    7-1-1002 X X X X
Prolaz kroz raspored prijateljski/vlastitih snaga7-1-1003 X X X X
Taktičko kretanje  7-1-1004 X X X X X
Provesti žurni prijelaz preko rijeke/međuprostora
7-1-1005

X X X

Djelovanje u susretu  7-1-1007 X X X X X
Navala   7-1-1008 X X X X X
Napad/protunapad paljbom   7-1-1009 X X X X
Obrana   7-1-1011 X X X X
Pokriti prolaze kroz crte   7-1-1012 X X X X X
Povlačenje, ne pod pritiskom neprijatelja 7-1-1014 X X X
Povlačenje, pod pritiskom neprijatelja   7-1-1015 X X
Zadržavanje   7-1-1016 X X
Smjena na položaju   7-1-1017 X X X
Povezivanje   7-1-1018 X X X X X
Djelovanje pričuve 7-1-1019 X X X
Pozadinska djelovanja   7-1-1020 X X X
Prepad   7-1-1021 X X
Ubacivanje   7-1-1022 X X X X
Zaštitne operacije   7-1-1023 X X X X X
Obilaženje neprijateljske sile   7-1-1025 X X X
Konsolidacija   7-1-1027 X X X X X
Reorganizacija   7-1-1031 X X X X X
Zračna navala   7-1-1028 X X
Probijanje iz okruženja   7-1-1029 X X X X
Održavati sigurnost djelovanja   7-1-1030 X X X X X

Tablica 2-1. Matrica obuke : Matrica operativne do skupne zadaće
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N O O I K
A B D Z R
P R S V E
A A T I T
D N U Đ A

A P NJ
A I E
NJ
E S DO

I
G D
U O
R D
N I
O R
ST A

SKUPNE ZADAĆE  (nastavak)
Obrana izgrađenog područja   7-1-1039 X
Prikrivanje naših položaja  7-1-1038 X X X X X
Napad na izgrađeno područje  7-1-1037 X X
Zračni desant   7-1-1036 X X
Uspostava uporišta  7-1-1033 X
Proboj branjene zapreke  7-1-1007 X X X X
Izvlačenje iz neprijateljskog područja  7-1-1034 X X X X

ZAPOVIJEDANJE I NADZOR
Zapovijedanje i nadzor nad bojnom  7-1-1901 X X X X X
Djelovanje S3  7-3-1910 X X X X X
Operacije zapovjedne skupine  7-1-1908 X X X X X
Uspostava glavnog zapovjednog mjesta  7-1-1909 X X X X X
Provedba SOP spremnosti 7-1-1916 X X
Premještaj zapovjednog mjesta  7-1-3034 X X X X X
Uspostava zapovjednog mjesta  7-1-3035 X X X X X
Održavanje komunikacija  7-1-1915 X X X X X
OBAVJEŠTAJNI POSLOVI
Obavještajno djelovanje   7-1-1902 X X X X X
Djelovanje S2   7-1-1911 X X X X X
PALJBENA POTPORA
Upotreba paljbene potpore  7-1-1903 X X X X X
Uspostavljanje odsjeka paljbene potpore  7-1-1917 X X X X X

POKRETLJIVOST / OPSTOJNOST
Djelovanje pokretljivosti/opstojnosti  7-1-1904 X X X X X
ABK operacije 7-1-1907 X X X X
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N O O I K
A B D Z R
P R S V E
A A T I T
D N U Đ A

A P NJ
A I E
NJ
E S DO

I
G D
U O
R D
N I
O R
ST A

POKRETLJIVOST / OPSTOJNOST (nastavak)
Pripremiti se za / reagirati na kemijski napad  7-1-1919 X X X X X
Prijeći kontaminirano područje (kemijsko/atomsko)
7-1-1920

X X X X X

Provedba brze dekontaminacije   7-1-1921 X X X X X
Priprema  za prijateljski nuklearni udar   7-1-1922 X X X X X
Reakcija na neizravnu paljbu   7-1-1923 X X X X X
PROTUZRAČNA OBRANA
Djelovanje  PZO   7-1-1905 X X X X X
Obrana od zračnog napada   7-1-1918 X X X X X
LOGISTIČKA POTPORA
Provedba operacije logističke potpore   7-1-1906 X X X X X
Djelovanje na ZM  borbenih komora  7-1-1912 X X X X X
Djelovanje na ZM  terenskih komora  7-1-1913 X X X X X
Zbrinjavanje i evakuacija  ranjenih   7-1-1924 X X X X X

Tablica 2-1. Matrica obuke : Matrica operativne do skupne zadaće (nastavak).
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3. POGLAVLJE

PLANOVI OBUKE

3-1. OPĆENITO

Ovo poglavlje raspravlja o razvoju planova obuke te predstavlja i raspravlja o uporabi
nacrta operacija.

a. Upravljanje obukom je proces koji zapovjednici i stožeri rabe kako bi odredili što
obučavati te kako bi utvrdili i napravili program resursa potrebnih za provedbu i
ocjenjivanje obuke. Rezultati procesa planiranja su dugoročni, kratkoročni i
bliskoročni planovi obuke. Temeljni proces za razvoj tih planova nalazi se u FM-
ovima 25-2 i 25-100; ovo poglavlje nadopunjuje te priručnike.

 
b. Razvoj zajedničke taktičke stručnosti za provedbu ratnih zadaća je borbena

usredotočenost svih djelatnih i pričuvnih sastavnica pješačkih bojni. Međutim,
postoje mnogi drugi zahtjevi obuke, potpore kao i administrativni zahtjevi. Oni
smanjuju količinu vremena obuke i druge resurse raspoložive za potporu borbeno-
usredotočene kolektivne obuke. Ovo poglavlje priznaje druge zahtjeve, ali ne
iznosi posebne metode za njihovo uvođenje. Takvo izvješćivanje nalazi se u
publikaciji o obuci u 25 dijelova te u naputcima i smjernicama obuke glavnog
zapovjedništva Kopnene vojske.

3-2. OCJENJIVANJA OBUKE

a. Bojna obučava zadatke na razini bojne u ciklusu koji započinje i završava s
vanjskim ocjenjivanjem na razini bojne – ciklus je neprekidan. On je potreban za
pravu provedbu obuke u punom dosegu ratnih kritičnih zadataka u stvarnim
uvjetima. Bojna zahtijeva vanjsku vježbu za važeće određivanje statusa obuke tih
zadataka.

(1)  Ocjenjivati. Bojna se ocjenjuje izvana za vrijeme vježbe na zemljištu,
vježbe na zapovjednom mjestu ili kombinacije tih dviju vježbi.

 
(2) Obučavati.  Bojna provodi unutarnju obuku kako bi ispravila nedostatke,

održala prednosti, neprekidno donosila prosudbe o statusu obuke te poboljšala
provedbu pojedinaca, vođa, podređenih satnija, vodova, odsjeka i desetina.

 
(3) Ponovno ocjenjivati. Provodi se i analizira još jedno ocjenjivanje obuke i

proces počinje iz početka.

b. Zadaće i zadaci koji će se obučavati za vrijeme ocjenjivanja odabiru se iz popisa
zadaća značajnih za ratnu zadaću nakon razmatranja stručnosti za obuku i
ograničenosti resursa. Nacrti obuke i ocjenjivanja u 5. poglavlju koji podupiru
utvrđene zadaće i zadatke rabe se za pomoć u planiranju, pripremi i provedbi
obuke i ocjenjivanja. Raščlamba provedbe vježbe utvrđuje kritične individualne i
kolektivne zadatke koji su ispod standarda.
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3-3. ULOGE UPRAVLJANJA OBUKOM

a.  Za brigade i divizije, upravljanje obukom za bojnu uključuje slijedeće:

(1) Zapovjednik brigade odobrava popis taktičkih radnji i postupaka (PTRP)
bojne sa zapovjednikom bojne. Oni ga usavršuju kako bi odredili zadaće koje
će se obučavati ili zahtjeve obuke.

 
(2) Sastavljanje rasporeda, osiguravanje resursa i provedbu vježbi na razini

bojne što podređuje bojnu obuci usredotočenoj na provedbu taktičke zadaće.
 

(3) Osiguravanje vremena i drugih resursa za bojnu za unutarnje obučavanje u
pripremi za vježbe koje se ocjenjuju izvana.

b.  Za bojne, proces upravljanja obukom uključuje planiranje i provedbu unutarnje
obuke za pripremu za vanjsku vježbu.

3-4. ODABIR POPISA TAKTIČKIH RADNJI I POSTUPAKA ZA ZADAĆU

Popis taktičkih radnji i postupaka za zadaću (PTRP) je potpuni popis posebnih zadaća
obuke, podređenih zadaća obuke i zadataka utvrđenih kao kritičnih za ispunjenje
zadaće postrojbe. PTRP za zadaću združeno razvijaju zapovjednik brigade i bojne;
utemeljen je na ratnim zadaćama, borbenim zadacima brigade i smjernicama koje daje
zapovjednik divizije.

a. Kritične ratne operacije u 1. poglavlju temelj su za PTRP za zadaću. Skupne
zadaće u 5. poglavlju odabrane su kao kritične za uspješnu izradu PTRP za
zadaću na toj razini. Međutim, moguće je izvjesno poboljšanje. Na primjer,
bojna čije područje razmještanja i operativni plan ne uključuje rijeke, ili
prijateljsku ili neprijateljsku uporabu nuklearnog oružja, mogla bi ukloniti te
zadatke.

NAPOMENA: Za daljnju raspravu o borbeno usredotočenoj obuci  vidjeti
                         FM 25-101.

b. Planovi za djelovanje u izvanrednoj prigodi pomažu utvrditi uvjete u kojima
bi se trebala odvijati obuka, kao što su aspekti svojstveni ratištu poput
prijetnje, strukture prijateljske potpore i zemljišta.

3-5. ODABIR VRSTE, UČESTALOSTI, ZADAĆA I RAZINE VJEŽBI.   

1. Vježbe se mogu rabiti za potporu obuke na početnoj razini, na razini uvježbavanja
te na razini uvježbanosti.

•  PUZI - Početna razina. Unutarnja obuka s malo izvora u kojoj
zapovjednik i njegovi podređeni zapovjednici / vođe i stožer
provode obuku vođa. Pridodani i vođe za potporu trebali bi biti
uključeni u svaku obuku te vrste.

•  Program razvoja časnika / dočasnika
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•  Interaktivna obuka.
•  Vježbe na zemljovidu.
•  Taktička vježba bez snaga.

 
•  HODAJ - Uvježbavanje. Vježbe obuke u kojima postoji viša ali ne

potpuna razina stvarnosti. Brzina kretanja je mala kako bi se
maksimalno povećalo učenje djelomično uvježbanih ili
neuvježbanih zadataka. Vježbe koje podupiru obuku na razini
uvježbavanja su:

(a) Vježba zapovjedništva na zemljištu. U vježbi zapovjedništva na zemljištu vodstvo
bojne do razine satnije ili voda odlazi na zemljište kako bi provodilo taktičke
operacije bez pune snage postrojbe. Često provedena kao vježba koja se ocjenjuje
izvana te iznad stvarnih udaljenosti i vremena, ova vježba može pružiti blisku do
stvarnu obuku zapovjednika bojne i stožera. To je dobra obuka vođa za podređene
zapovjednike i vođe. Obično se rabi smanjena suprotna strana. U usporedbi s
vježbom na zemljištu ova vježba zahtijeva manje financijskih sredstava i smanjuje
štetu manevra. Kada se provodi punim tempom zahtijeva promatrače / nadzorne
motritelje. Obično zahtijeva potporu brigade (taktičko zapovjedno mjesto brigade,
središte za usmjeravanje paljbe bojne poljskog topništva, vođe borbene i logističke
potpore, itd.). Potreba za obukom promatrača / nadzornog motritelja veća je nego
za vježbom na zemljištu budući da velik dio povratne sprege treba biti
subjektivan.

 
(b) Unutarnja vježba na zemljištu. U unutarnjoj vježbi na zemljištu bojna odlazi na

zemljište kako bi obučavala podređene elemente. Bojna(-) obučava jednu ili dvije
satnije odjednom, dok ostale podupiru to zalaganje. Primjer toga je bojna(-) koja
napada i satnija koja brani. To je obuka na razini uvježbanosti za satnije.
Međutim, to je obuka na razini uvježbavanja za bojnu, jer zapovjednik i stožer
provode funkcije ocjenjivanja / nadzora. Mnogi zadaci stožera, zapovijedanja i
nadzora ispunjavaju se smanjenim tempom. Na primjer, glavno zapovjedno mjesto
i zapovjedna skupina nadziru i primaju izvješća. Oni se obučavaju u tim zadacima,
ali obično ne planiraju i ne razvijaju operativne zapovijedi u borbenom tempu
budući da se te funkcije obično ispunjavaju prije vježbe. Većina elemenata
borbene i logističke potpore prima odličnu obuku. Borbene komore, minobacači i
drugi elementi provode svoje zadatke u stvarnom okružju i primaju bolju obuku
nego u izolaciji. Ova vježba zahtijeva vanjsko osiguravanje resursa (inženjerce,
odsjek paljbene potpore, povećanje broja promatrača / nadzornog motritelja).

•  TRČI - Obuka  uvježbana do standarda. Postrojba se obučava što
bliže stvarnosti.

(a) Vježba na zemljištu. U vanjskoj vježbi na zemljištu čitava bojna odlazi na
zemljište i provodi taktičke zadaće. Vježba na zemljištu bojne normalno bi
trebala trajati sedam dana ili duže kako bi se naglasilo održanje. Cilj je
obučavanja do što stvarnijih standarda. Ovo je najintenzivniji oblik obuke glede
izvora, ali je potreban za prihvatljive razine ratne provedbe.

(b) Situacijska vježba. Situacijska vježba je kratkoročna vježba na zemljištu koja
        obučava usko povezanu skupinu zadaća za koju je obično lako osigurati
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        izvore. Primjer zadaća prikladnih za situacijsku vježbu je uzbunjivanje,
        taktička hodnja , posjedanje područja prikupljanja ili obrana te
        hodnja po cesti natrag do vojarne. Vježba se popunjava izvorima i ocjenjuje
        iznutra iako je često potrebna potpora izvana.

2. Vježbe s bojevim gađanjem i kvalifikacije za oružje kritične su za borbenu
stručnost. Raspoloživost strelišta normalno ograničava takve vježbe na
pojedinačnu, razinu posade, voda i ponekad na razinu satnije.

 
3. Neka razmatranja vezana za odabir učestalosti, razina, vrsta i događaja vježbe su:

(1) Kada bojna dostigne status uvježbanosti, učestalost vježbe na zemljištu
razine bojne potrebne za održanje obuke, ovisi o izmjenama u postrojbi i
spoznaji o smanjenoj razini uvježbanosti zadaće. Održanje stručnosti djelatne
sastavnice razine bojne s normalnim izmjenama zahtijeva polugodišnju
sedmodnevnu vježbu na zemljištu s unutarnjom vježbom na zemljištu ili
vježbu zapovjedništva na zemljištu razine bojne za vrijeme zadnjeg
tromjesečja.

 
(2) Pričuvne sastavnice bojne, s manjim izmjenama, mogu održati stručnost s

proširenim vježbama na zemljištu za vrijeme godišnje obuke kojoj prethodi
pojedinačna obuka, obuka vođa, desetine i voda tijekom pasivne obuke.

 
(3) Ograničenja izvora obuke mogu spriječiti provedbu potrebnih vježbi na

zemljištu razine bojne. Možda će biti potrebne pomoćne metode kako bi se
omogućila provedba obuke razine bojne. Ako područja obuke samo pružaju
prostor za obuku razine satnije bojna može razviti program vježbe
zapovjedništva na zemljištu bojne na vozilima na kotače u područjima bez
manevra. Također bi mogla provesti unutarnju vježbu na zemljištu kako bi
vježbala zapovijedanje i nadzor i logističku potporu te kako bi imala
situacijsku vježbu razine bojne koja se sastoji od hodnje po cesti i zadataka
područja prikupljanja da bi došla do unutarnjeg mjesta vježbe na zemljištu.

 
(4) Učestale vježbe obuke vođa (taktičke vježbe bez snaga, vježbe

zapovjedništva na zemljištu, interaktivne vježbe) također mogu služiti za
održavanje stručnosti u zadacima razine bojne. Kako se povećava vrijeme
između vježbe na zemljištu postoji manja osnova iskustva za stvarnu provedbu
te vježbe i za obučavanje novog ljudstva do standarda.

 
(5) Iako nisu nadomjestak za potpunu vježbu na zemljištu unutarnje vježbe

obuke rezultiraju duljim očuvanjem vještina borbenih zadaća razine bojne.
 

(6) Vježbe na zemljištu (razine satnije ili bojne) i obuku vježbe zapovjedništva
na zemljištu razine bojne obično uklapa u raspored divizija ili brigada tijekom
dugoročnog planiranja. Izmjene se rade tijekom kratkoročnog planiranja na
temelju prosudbe o provedbi. Na primjer, ako rezultati vanjskog ocjenjivanja
pokažu da je većina kritičnih nedostataka obuke bila na razini satnije, za
sljedeći obučni sastanak trebalo bi promijeniti vrijeme obuke zadaće sa razine
bojne na razinu satnije.
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(7) Stručnost za obuku na razini desetine i voda je kritična. Obuci vođa i obuci
nižih razina treba prethoditi vježba na zemljištu bojne. Vodovi i desetine
obučavaju se kroz uvježbavanja i situacijske vježbe na zemljištu kako bi se
pripremile za vježbe na zemljištu satnije i bojne. Međutim, uvježbavanje i
obuka situacijske vježbe nije dovoljna za obuku vodova. Vodovi se normalno
bore kao dio blisko usklađenog djelovanja satnije. Mnogi zadaci voda (nadzor,
provedba navale) zahtijevaju bliski timski rad s drugim vodovima i trebaju se
obučavati tijekom nadzirane vježbe na zemljištu razine satnije(-).

 
(8) Što je niža razina vježbe to je duža obuka za vodove i desetine.

Uvježbavanje voda ili obuka situacijske vježbe može dopustiti dva ili više
ponavljanja zadataka dnevno, ali vježba na zemljištu razine bojne rijetko
dopušta više od jednog - zbog vremena pripreme potrebnog za bojnu ili
satniju.

 
(9) Zadaće za obučavanje odabrane su za potporu PTRP  za  zadaću.

Zapovjednik razmatra kritičnost i status obuke tih zadaća. Jednostavan je
postupak oblikovati peto- do šesto-dnevnu vježbu na zemljištu za potporu
obuke zadaće bojne u 5. poglavlju. Većina može biti oblikovana tako da
obuhvaća mnoge zadaće. Operativni sustav i zadaće zapovjednog mjesta mogu
se obučavati za vrijeme bilo koje zadaće. Događaji kao što su kemijski ili
zračni udar mogu se uvesti više puta za vrijeme bilo koje zadaće. Elementi
borbene i logističke potpore normalno mogu primiti obuku u svim zadaćama.
Međutim, tijekom iste vježbe nije moguće obučavati svaku satniju i
manevarski vod u svim kritičnim zadacima. Pružanje svakoj satniji i vodu
potpuni program obuke u svim kritičnim zadacima zahtijeva koordinirano
upravljanje kratkoročnim planovima satnije i voda.

 
(10) Ograničenja izvora često utječe na odabir zadaće. Bojna u Panami s

obrambenom zadaćom rijetko može primiti stvarnu obuku razine bojne u tom
zadatku unatoč kritičnosti. Obično nema dovoljno manevarskog područja ili
suprotne strane. Treba koristiti kombinaciju vježbi na zemljištu satnije i
interaktivnih vježbi, vježbi na zemljovidu i vježbi zapovjedništva na zemljištu.
Kritične zadaće koje se ne mogu obučavati u obliku provedbe zahtijevaju
naglasak za vrijeme obuke vođa. Međutim, potrebna je obuka na razini bojne u
zadaćama koje se mogu obučavati. Sustavi i zadaće zapovjednog mjesta u 5.
poglavlju primjenjuju se na bilo koje djelovanje.

3-6.  OSIGURAVANJE IZVORA ZA VJEŽBE

Osiguravanje izvora potrebnih za obuku najteža je od svih funkcija upravljanja
      obukom. Sve vježbe obuke zahtijevaju osiguravanje dovoljno izvora za zadaće
      koji će se obučavati u obliku provedbe kao i za pružanje povratne sprege i
      uvida u to kako ih poboljšati. Određene smjernice za osiguravanje izvora nalaze
      se u 4.poglavlju.

a. Razina osiguravanja izvora potrebna za postizanje tih ciljeva je različita. Razina,
vrsta, tempo i obučavane zadaće utječu na potrebe osiguravanja izvora. Učinkovite
vježbe na zemljištu zahtijevaju  sredstva za MILES, suprotnu stranu i operativni
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tempo, više i potporno zapovjedništvo, promatrače / nadzorne motritelje od viših
razina do razine voda, streljivo za obuku i sustav za ponavljanje potpornih paljbi.
Za vrijeme vježbi zapovjedništva na zemljištu potrebno je manje potpore
promatrača / nadzornih motritelja, ali je mišljenje promatrača / nadzornih
motritelja kritično za nadzor i pomoć. Potrebno je više obuke ocjenjivača i
promatrača / nadzornih motritelja kao i detaljnije planiranje. Za situacijsku vježbu
jednostavne zadaće, kao što je uvježbavanje voda – promjena formacije, provedba
hodnje po cesti bojne, provedba prolaza kroz crte – zahtijevaju manje izvora, osim
goriva i pričuvnih dijelova. Vježbe na zemljovidu i taktičke vježbe bez snaga
uglavnom se mogu provesti s unutarnjim izvorima.

 
b. Učinkovita višerazinska obuka zahtijeva osiguravanje izvora za pružanje povratne

sprege te za stvaranje i nadzor igre. Na primjer, za vrijeme vježbe na zemljištu
bojne, promatrači / nadzorni motritelji voda trebaju zabilježiti motrenja potrebna
za učinkovite raščlambe nakon djelovanja voda. Ona su također potrebna za
nadzor i stvaranje zadaća za druge elemente i održavanje stvarnosti. Promatrači /
nadzorni motritelji potrebni su za poticanje potpune igre gubitaka kako bi vježba
ostala stvarna. Oni daju posao medicinskim elementima voda za evakuaciju i
stožeru bojne u borbenim komorama i u središtu za osoblje i administraciju.

3-7. DUGOROČNO PLANIRANJE

a. Formalne dugoročne planove razvijaju divizije s onim što unose brigade i
bojne. Oni se produžuju preko proračunske godine, ali se razvijaju i završavaju
barem tri mjeseca ranije. Po potrebi se mijenjaju i dopunjuju. Ti planovi daju
smjernice zapovjedništva navedene u FM-u 25-101 i razvijeni su u skladu s FM-om
25-2. Za bojne se obično navode slijedeće stavke:

(1) Popis borbenih zadaća odabranih iz PTRP za  zadaću, koje propisuje
zapovjednik divizije kako bi primio prioritet za tu godinu.

 
(2) Raspored vježbi (vježbe na zemljištu satnije i bojne, vježbe zapovjedništva

na zemljištu i vježbe na zapovjednom mjestu razine bojne i viših razina)
zajedno sa zadacima vezanim za organizacije, objekte i resurse kako bi se
pružila potpora vježbi (područja manevra, suprotna snaga, promatrači /
nadzorni motritelji, elementi borbene potpore, streljivo za obuku, operativni
tempo).  Za njih radi raspored divizija, jer zahtijevaju potporu izvan brigade
(poljsko topništvo, inženjerija) kako bi bile učinkovite i razjasnile /
koordinirale bilo kakve nesporazume prije obuke.

(3) Sastavljanje rasporeda za posebne zadaće pružanja potpore i razdoblja
obuke. To se obično postiže prioritetima u rasporedu – na primjer, bez
obaveza – zeleno; ponešto obaveza – žuto-; puno obaveza – crveno. To
pomaže zapovjedniku brigade i bojne planirati unutarnju obuku.

(4) Smjernice i naputke o obuci topništva uključujući strelišta i dodjelu
streljiva i odgovornosti kako bi se udovoljilo zahtjevima višeg zapovjedništva.
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(5) Dodjela resursa osiguranih za unutarnju obuku (operativni tempo, strelišta
/ razdoblja prioriteta područja manevra, streljivo za obuku).

b. Brigade i bojne nadopunjuju i usavršuju dugoročne planove divizija pomoću :

(1) Razvoja posebnog popisa zadaća  koji zahtijevaju obuku. Odabrani PTRP
za zadaću bojne postaju borbene zadaće brigade. Slično tome, zapovjednik
bojne s podređenim zapovjednicima određuje prioritete u PTRP za zadaću
kako bi odredio borbene zadaće bojne.

 
(2) Razvoja posebnih ciljeva obuke za vježbe obuke. Brigada i bojna usavršuju

ciljeve obuke za vježbe razine satnije i bojne. To pomaže u planiranju budući
da se završnica za obuku odvija tijekom kratkoročnog planiranja.

 
(3) Sastavljanja rasporeda za obuku, potporu i druge glavne događaje koje

provodi brigada i bojna. Kada su razdoblja obuke, izvori, zadaci za potporu i
oružje ili vježbe obuke manevra decentralizirani na brigade za provedbu, za
njih se radi raspored i uspostavljaju se podzadaci za potporu.

 
(4) Planiranja distribucije sredstava za potporu unutarnje obuke.

3-8. KRATKOROČNO PLANIRANJE

Kratkoročno planiranje pokriva razdoblje između vježbi na zemljištu razine bojne ili
vježbi zapovjedništva na zemljištu i razdoblja obuke o naoružanju. U djelatnim
bojnama to je otprilike tri do šest mjeseci. U pričuvnim bojnama kratkoročno
planiranje je za godinu dana ili između razdoblja godišnje obuke. Kratkoročne
planove razvijaju zapovjednici bojne i brigade.

a. Kratkoročno planiranje započinje sa završnom raščlambom nakon
djelovanja (RND) provedenom na kraju vježbe. Zapovjedni lanac pregledava
rezultate vježbe kako bi utvrdio zadaće koji su se obučavali, koji se nisu
obučavali te koji su se djelomično obučavali. To se provodi za sve ešalone
bojne.

b.              Razdoblje neposredno nakon ocjenjivanja bojne koristi se za
pregled rezultata vježbe ocjenjivanja i za određivanje kritičnih pojedinačnih i
skupnih zadaća obuke. Obuka u tom razdoblju usredotočuje se na nedostatke
otkrivene tijekom ocjenjivanja obuke, ali također uključuje kritične zadaće
PTRP za  zadaću koji zahtijevaju održavanje. Što je veće razdoblje između
vježbi to je veća potreba da se uključe zadaci održanja.

c.          Obuka između ocjenjivanja je progresivna. Ona započinje s
potrebama pojedinačne i obuke vođa otkrivenim tijekom vježbe. Ona
napreduje od desetine do voda i satnije i kulminira s još jednim unutarnjim ili
vanjskim ocjenjivanjem bojne kada krug započinje iz početka. U tom
razdoblju ocjenjivanja se provode za svaku razinu, ostavljajući vrijeme za
popravnu obuku.
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d.          Obuka vođa i stožera u krugu također je progresivna. Slijedeći
interaktivne vježbe, taktičke vježbe bez snaga provode se kako bi se
poboljšalo loše planiranje, koordinacija i zadaci nadzora. Usavršuju se pisani i
neslužbeni SOP. Ove vježbe napreduju do vježbe zapovjedništva na zemljištu
i situacijske vježbe. Vježbe razine voda i satnije rabe se kao pogodnost obuke
vođa. Pogodnost obuke vođa je zadaća uporabe vođa i stožera bojne da djeluju
kao promatrači / nadzorni motritelji za vježbu na zemljištu, vježbu
zapovjedništva na zemljištu ili vježbu na zapovjednom mjestu na zemljištu
druge bojne.

 
e.          Zapovjednik bojne često dijeli svoja dodijeljena “crvena i žuta”
razdoblja obuke koja nisu prioritetna na “zelena, žuta i crvena” razdoblja
satnije kako bi omogućio i pružio potporu skupnoj obuci desetine i voda
unutar satnija.

3-9. BLISKOROČNO PLANIRANJE

Bliskoročno planiranje je završna priprema za obuku i ocjenjivanje postrojbe.
Rasporedi obuke dovršavaju se i izdaju uporabom procesa sustava upravljanja
obukom bojne opisanog u FM-u 25-2. Dovršavaju se, koordiniraju i provode planovi
vježbe kao što je opisano u 4. poglavlju. Za djelatne bojne bliskoročna obuka obično
pokriva 3 do 12 tjedana prije događaja; za pričuvne bojne, 3 mjeseca.

3-10. UNUTARNJA OBUKA BOJNE

Unutarnja obuka bojne jest ona koja je namijenjena podređenim elementima satnija,
vodova i stožera bojne. Obično ju provodi bojna s pojačanjem iz brigade i divizije.

3-11. PODREĐENI ELEMENTI

Metode obuke podređenih elemenata nalaze se u planu obuke za zadaću za svaki
element.

a. Zbog potreba za izvorima, bojna i brigada osigurava izvore i ocjenjuje vježbe
satnije. Zapovjednik satnije, s izvorima bojne i brigade, provodi obuku voda i
desetine. Zapovjednik zapovjedništva i zapovjedne satnije i stožer bojne provode i
ocjenjuju obuku izdvojenih vodova (potporni, izviđački, medicinski i minobacački
vodovi). Stožer uspostavlja i provodi obuku nadzornih organizacija bojne
(zapovjedna skupina, glavno zapovjedno mjesto, zapovjedno mjesto borbenih
komora, zapovjedno mjesto poljskih komora, središte za osoblje i administraciju).

 
b. Obučavanje satnija prema taktičkim standardima obično zahtijeva više-satnijsku

vježbu koju nadzire bojna. Na primjer, obučavanje satnije za nadzor ili potporu
paljbom zahtijeva dvije satnije koje napadaju treću, s promatračima / nadzornim
motriteljima i drugom potporom koju pruža stožer i druge satnije.

c. Vježbe na zemljištu satnije uvijek zahtijevaju potporu bojne. Zapovjedništvo i
zapovjedna satnija osiguravaju  većinu elemenata borbenih komora satnije.
Zapovjednik bojne obično je ocjenjivač, a stožer bojne priprema zapovijedi. Bojna
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je viša organizacija s kojom satnija surađuje kako bi dobila potporu (zapovjedna
skupina, glavna zapovjedna mjesta, borbene komore). To su ne samo zahtjevi
potpore za te elemente već i prilike za provedbu unutarnje obuke. Vježbe satnija
također pružaju priliku elementima izvidnika, minobacača i logističke potpore
stvarnog obučavanja sa satnijama.

 
d. Obuka manevarskog, izvidničkog i minobacačkog voda normalno se sastoji od

uvježbavanja ili situacijskih vježbi koje se nalaze u planovima obuke za zadaću.
Obuku voda bojna periodično ocjenjuje izvana kako bi poticala jednake standarde
i omogućila zapovjedniku bojne bolji uvid u status obuke. Glede obuke satnije,
mnoge zadatke voda treba obučavati u okviru vježbe satnije.

3-12. OBUKA VOĐA I STOŽERA

a. Iako se neki borbeni zadaci odsjeka stožera provode i obučavaju svakodnevno, za
većinu zadataka to nije slučaj (izvješćivanje, davanje informacija o borbenom
statusu, koordiniranje logističkih paketa, provedba obavještajne pripreme
bojišnice). Formalna obuka treba biti namijenjena stožernim elementima obuke iz
tih zadataka. Interaktivne vježbe, standardni operativni postupci i vježbe na
zemljovidu ili druge vježbe planiranja potrebne su za razvoj standardnih
operativnih postupaka koji standardiziraju stožerna djelovanja te za obučavanje
interakcija između zapovjednika i stožera. Vježbe zapovjedništva na zemljištu i
vježbe na zemljištu razvijaju sposobnost stožera i zapovjednika da koordiniraju i
nadziru provedbu zadaća.

 
b. Kako bi osoblje stožera bojne provodilo funkcije pružanja potpore planu

zapovjednika, moraju koordinirati i nadzirati taktička djelovanja i posjedovati
znanje FM-a 7-20. Vođama je potrebno individualno učenje, predavanja odsjeka i
tečajevi korespondencije kako bi imali dobru doktrinarnu podlogu. Programi
profesionalnog razvoja časnika i dočasnika trebaju se temeljiti na obučavanju
zadataka kao što su operativna sigurnost, evakuacija ranjenika, obrambena
djelovanja te taktičke i tehničke vještine vođa.

 
c. Skupna obuka stožera u zadacima planiranja i koordiniranja treba se provesti u

borbenim organizacijama. Ona zahtijeva utvrđivanje organizacije za zadaću
stožera i osoblja u svakoj organizaciji zapovjednog mjesta. Također zahtijeva
nazočnost vođa pridodanih postrojbi, postrojbi izravne, borbene i logističke
potpore tijekom unutarnje kolektivne obuke i obuke vođa stožera.

d. Na pružanje potpore ocjenjivača i promatrača / nadzornog motritelja vježbi na
zemljištu i vježbi zapovjedništva na zemljištu drugoj bojni ne treba gledati kao na
nešto što šteti obuci već kao na dobru obuku vođa. Vođe i stožer bojne mogu
motriti i učiti iz iskustva drugih. Takve dužnosti trebale bi se dodijeliti bojni a ne
složenoj skupini u kojoj svaki vođa vrši dužnosti ocjenjivača ili promatrača /
nadzornog motritelja sa suradnikom. Za vrijeme te obuke zapovjednik bojne
trebao bi provesti unutarnje raščlambe poslije provedbe kako bi pregledao lekcije
iz vježbe i raspravljao o tome kako bojna može poboljšati vlastite operacije i
postupke.
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e. Učinkovito djelovati s brigadom i elementima borbene i logističke potpore.
Standardni operativni postupci trebaju biti usklađeni prije i za vrijeme vježbi
zapovjednog mjesta ili vježbi zapovjedništva na zemljištu više razine.

NAPOMENA: Zadaće, uvjeti i standardi za zadaće stožera bojne nalaze se u orisima
obuke i ocjenjivanja stožera u 5. poglavlju.

3-13. ORISI  DJELOVANJA

a. Orisi djelovanja su vizualna prezentacija kritičnih zadataka bojne, satnije i
izdvojenog voda koji podupiru pet kritičnih ratnih operacija bojne. Mogu se rabiti
kao pomoć zapovjednicima u odabiru kritičnih zadataka za PTRP za zadaću te
kako bi se olakšalo oblikovanje vježbi obuke. Orisi djelovanja prikazani su u
prikazima 3-2 i 3-6.

 
b. Obrazac orisa djelovanja navodi zadatke zapovijedanja i nadzora, bojne i slične

temeljne manevarske zadatke koji spadaju u operativne. U okviru zapovijedanja i
nadzora, zadaci bojne su operativni sustavi i zadaci zapovjednog mjesta povezani
sa svim djelovanjima. Niz zadataka označenih kao “Zadaci zapovjedništva i
zapovjedne satnije” navode najkritičnije zadatke ili zadatke za svaki izdvojeni vod
zapovjedništva i zapovjedne satnije. Niz označen kao “Zadaci satnije” navodi
najkritičnije zadatke pješačke satnije koji su povezani s djelovanjem. Oris
djelovanja također navodi temeljne standarde za djelovanje.

 
c. Zapovjednik koristi oris kako bi odabrao zadatke za vježbu. On gleda standarde u

5. poglavlju za svaki odabrani zadatak i prilagođuje sveukupne standarde
djelovanja temeljeno na broju odabranih zadataka, veličini suprotne strane i
drugim uvjetima pod kojima će se vježba provoditi. Primjer uporabe orisa
djelovanja kao pomoć u razvoju vježbe prikazan je u 4. poglavlju plana obuke za
zadaću i situacijskim vježbama u 4. poglavlju plana obuke za zadaću 7-8
Programa obuke i ocjenjivanja te plana obuke za zadaću 7-10 Programa obuke i
ocjenjivanja.
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4.  POGLAVLJE

VJEŽBE OBUKE

4-1. OPĆENITO

Ovo poglavlje daje smjernice zapovjednicima i drugim stožerima kako planirati,
provoditi i ocjenjivati vježbe obuke. Ono nadopunjuje FM 25-4 i TC 25-6.
Obuhvaćene su slijedeće vježbe:

•  Interaktivne vježbe.
•  Vježbe na zemljištu.
•  Taktičke vježbe bez snaga.
•  Vježbe na zapovjednom mjestu.
•  Situacijske vježbe.
•  Vježbe na zemljištu.

4-2. VJEŽBE NA ZEMLJIŠTU I VJEŽBE NA ZAPOVJEDNOM MJESTU
        BOJNE

a. Vježbe u kojima se cijela bojna stvarno obučava normalno se provode kao vježbe
obuke ocjenjene izvana. Potrebna djelovanja uključuju pripremu planova i
zapovijedi iz zapovijedi koju daje brigada; koordiniranje s višim, susjednim i
postrojbama za potporu; i nadziranje podređenog i elementa izravne potpore.
Povratna sprega o stvarnoj obuci trebaju doći od potpornih i susjednih
zapovjedništava, nadziranja zapovjedništava, promatrača / nadzornog motritelja,
suprotne strane i drugih izvora izvan bojne. Ocjenjivač je obično zapovjednik
brigade ili zamjenik zapovjednika divizije.

 
b. Vježbe razine bojne koje se normalno ocjenjuju izvana su vježba na zemljištu i

vježba na zapovjednom mjestu.

4-3. INTERAKTIVNE VJEŽBE

a. Interaktivna vježba je vježba u kojoj zapovjednik ili vođa hoda za vrijeme  zadaće
ili djelovanja s podređenim vođama i stožerom.

 
b. Interaktivne vježbe usmjerene su na vođe, ali su korisne za podređene elemente i

vojnike na razinama voda i satnije.
 
c. Aktivno sudjelovanje ključno je za ovu vježbu. Vođa bi trebao postavljati pitanja

koja navode sudionike na razmatranje učinaka situacije. On treba voditi raspravu
kako bi poticao reakciju. Raspravlja se o horizonalnim koordinacijskim
djelovanjima – na primjer, potpora paljbom satnije A navale satnije B ili odredba
hitne ponovne opskrbe iz borbenih komora između bojnog narednika S4 i
satnijskih narednika. Za interaktivnu vježbu dovoljna je minimalna količina
izvora; ona se može provoditi na bilo kojoj lokaciji i razini. Vođi može zatrebati
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masni papir, ploča za plakate ili tabele. To je korisna vježba i za vođe i za vojnike,
jer grafički opisuje djelovanja i odgovornosti.

4-4. VJEŽBE NA ZEMLJOVIDU

a. Vježba na zemljovidu je vježba obuke malih troškova koja prikazuje vojne
situacije na zemljovidima i grafo-folijama. Ona zahtijeva minimalan broj osoba za
potporu. Može se rabiti komunikacijska oprema. Vježba na zemljovidu pomaže
zapovjedniku pri obuci stožera i vođa u planiranju, koordiniranju i provedbi
djelovanja / zadaća na ploči sa zemljovidom i pješčanim pločama. Vježba na
zemljovidu obučava slijedeće:

(1) Funkcioniranje kao učinkovitog tima.
(2) Izmjenjivanje informacija.
(3) Pripremu procjena.
(4) Davanje ocjena.
(5) Pisanje preporuka i donošenje odluka.
(6) Pripremu planova.
(7) Izdavanje zapovijedi.
(8) Koordiniranje provedbe zapovijedi.

b. Vježbe na zemljovidu mogu se provesti unutra ili sa vježbama na zemljovidu
brigade i divizije. One bi trebale uključiti sve vođe pridodanih i elemenata za
potporu.

 
c. Vježbe na zemljovidu mogu se provoditi na više načina. Jedna metoda uključuje

samo stožer i zapovjednika. Zapovjednik izdaje zapovijed brigade svom stožeru i
zatim proigrava, planira i razvija operativnu zapovijed. Druga metoda uključuje
stožer i podređene zapovjednike. Zapovjednik bojne i stožer planira kao što je
gore navedeno i nakon toga iznosi operativnu zapovijed skupini za zapovijedanje
bojne. Zatim podređeni zapovjednici i vođe pripremaju zapovijedi i postavljaju
snage na pješčane ploče, ploče sa zemljovidima ili grafo-folije. Skupina za
zapovijedanje proigrava kroz djelovanje rabeći metode slične interaktivnoj vježbi.
Zapovjednik postavlja pitanja “što ako” i predstavlja razne situacije kako bi
provjeravao stožer i zapovjednike. U tim vježbama na zemljovidu zapovjednik
bojne djeluje kao glavni instruktor, ali sudjelovanje elemenata brigade,
elemenata borbene i logističke potpore može povećati vrijednost vježbe.

1.Faza planiranja. Ovaj slijed namijenjen je zapovjedniku bojne za planiranje i
provedbu vježbe na zemljovidu za svoju postrojbu.

(a) Kao dio procesa kratkoročnog planiranja odrediti koji će se zadaci,
djelovanja i ciljevi ocjenjivati tijekom vježbe. Obično imaju prioritet loši
zadaci utvrđeni tijekom vježbi na zemljištu.

 
(b) Odrediti koga će se obučavati. Prva vježba na zemljovidu može

uključiti zapovjednika i stožer nakon koje slijede vježbe koje će uključiti
vođe do razine voda. Planiranje stožera treba uključiti sve vođe borbene i
logističke potpore (protuzračnog topništva, časnika za paljbenu potporu,
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inženjerce, kontrolora prednjeg zračnog prostora, atomsko-biološko-
kemijskog, obavještajnih poslova i ustrojbenih elemenata). Stožer brigade
treba osigurati operativnu zapovijed brigade i predstavnike za vrijeme
vježbe.

 
(c) Razviti oris plana  (scenarij).

 
(d) Odrediti lokaciju vježbe i potrebne izvore (učionicu, šatore, ploče

sa zemljovidima, pješčane ploče, papir).

2.Faza pripreme. Zapovjednik bojne, pripremajući se za vježbu na zemljovidu,
provodi slijedeće:

(a) Provodi obuku iz koordinacije stožera, procjena, preporuka ili
pripreme zapovijedi.

 
(b) Uspostavlja položaj vježbe na zemljovidu.

 
(c) Piše zapovijedi brigade. To obično provodi stožer brigade kako bi

poticao koordinaciju i timski rad između brigade i bojne.

3.Faza provedbe. Zapovjednik bojne objašnjava stožeru i vođama ciljeve, slijed
događaja i postupke.

(a) Započeti vježbu nakon što zapovjednik ili predstavnik brigade izda
stožeru operativnu zapovijed brigade.

 
(b) Dati uvodne smjernice i započeti proces procjena / proigravanja.

 
(c) Proći slijed planiranja stožera i razviti plan / zapovijed. Stožer i

vođe trebaju rabiti isti slijed planiranja koji se rabi na zemljištu.
 

(d) Zaustaviti slijed događaja u bilo koje vrijeme kako bi se provela
raščlamba nakon djelovanja ili dale smjernice stožeru.

 
(e) Nakon što stožer dovrši plan izdati operativnu zapovijed

zapovjednicima satnija. Zapovjednici planiraju i postavljaju snage na ploču
sa zemljovidom ili pješčanu ploču.

 
(f) Stanica suprotne strane može se rabiti za vođenje vježbe na

zemljovidu prikazivanjem raznih neprijateljskih djelovanja i stoga
dopuštanjem zapovjedniku i stožeru da vježbaju vlastite reakcije i
postupke provedbe. Simulacije se također mogu rabiti kako bi se
omogućilo da vježbe na zemljovidu budu usredotočene na provedbu kao i
planiranje boljeg ocjenjivanja.

4.Raščlamba nakon djelovanja. Raščlambe nakon djelovanja provode se tijekom
vježbe sa sažetkom raščlambe nakon djelovanja po završetku vježbe na zemljištu.
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Budući da nema prosudbe rezultata bitke, zahtjev za detaljnu  raspravu o tome što se
dogodilo te zašto i kako ju poboljšati, još je važniji.

4-5. SIMULACIJE

Prva bitka: Simulacije bojne do zbornog područja i simulacijski sustav borbene obuke
KOV-a su simulacije koje omogućuju bojni provedbu plana za vrijeme vježbe na
zemljovidu ili vježbe na zapovjednom mjestu. Te simulacije omogućuju
zapovjednicima bojne i stožerima da:

a. Vježbaju novonastalu taktičku ratnu doktrinu.
b. Ostvare čimbenike stvarnog vremena kretanja u prostoru.
c. Daju zadaće, organiziraju i manevriraju formacije.
d. Integriraju sva sredstva paljbene potpore.
e. Opskrbljuju i održe dodijeljene snage.
f. Traže i rabe obavještajne podatke.
g. Rabe zemljište na odgovarajući način.
h. Vježbaju stvarna ratna zbivanja u okružju vježbe zapovjednog
                  mjesta.

Simulacija brigade / bojne je proširena verzija simulacijskog sustava borbene obuke
KOV-a i bit će izvrsna prilika zapovjednicima bojne i stožerima da obučavaju u
kritičnim vještinama zapovijedanja i nadzora.

NAPOMENA: Vidjeti GTA 71-2-4  za više informacija o Prvoj bitci.

4-6. TAKTIČKA VJEŽBA BEZ SNAGA

Taktička vježba bez snaga je vježba s malo troškova koja se provodi na zemljištu na
stvarnom terenu s vođama postrojbe ili stožerima, ali bez snaga. To je slično vježbi na
zemljovidu. Taktička vježba bez snaga omogućuje zapovjedniku bojne da obučava
stožer i podređene vođe; i da analizira, planira i predstavlja kako će provoditi
djelovanje na stvarnom terenu. Taktička vježba bez snaga može se rabiti za
obučavanje osoblja u :

•  Raščlambi zemljišta.
•  Uvođenju postrojbi prema raščlambi zemljišta.
•  Postavljanju sustava oružja tako da najbolje podupiru zadaću postrojbe.
•  Pripremi planova.
•  Planiranju i smještanju sredstava borbene i logističke potpore.

1. Faza planiranja. Ovaj slijed razvijen je za pomoć zapovjedniku bojne pri
planiranju i provedbi taktičke vježbe bez snaga za svoju postrojbu. Ova vježba
rabi ograničene resurse – zemljovide, grafički materijal i ustrojbena vozila za
prijevoz tijekom taktičke vježbe bez snaga. Zapovjednici trebaju rabiti iste korake
kao i u vježbi na zemljovidu kako bi započeli planiranje (operacije, zadaci, ciljevi,
osoblje za obuku, izvori).
(1) Pri provedbi izviđanja zemljišta ispitati područje u svim vojnim aspektima.

Radite detaljne zabilješke glede područja i odaberite točke susreta, mjesta za
izvješćivanje / raščlambe nakon djelovanja, parkirališta i smjerove.
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(2) U razvoju scenarija, uključiti općenitu situaciju, početnu situaciju, zahtjeve
i raspored vremena. Provjeriti scenarij kako bi osigurali da “odgovara”
zemljištu. Tijekom te provjere proigravati slične reakcije na situacije i
zahtjeve.

 
(3) Osigurati da su opisi scenarija (situacija) kratki i stvoriti stvarnu sliku

bojišta.
 

(4) Dovršiti planove i scenarije. Polazna točka za taktičku vježbu bez snaga
bojne može biti ili izdavanje operativne zapovijedi brigade ili zamisao
operacije i namjera zapovjednika bojne, koja započinje izviđanje, planiranje,
koordiniranje i pripremu. Stožer brigade treba pomoći u pripremi operativnih
zapovijedi brigade.

 
(5) Izdati pisani dokument s uputama, ako je potrebno.

2. Faza pripreme. Izvesti probu pomoću proigravanja ili provesti interaktivnu
vježbu.

 
3. Faza provedbe.  Osigurati nazočnost svih sudionika, uključujući stožer,

zapovjednike satnija, vođe vodova i osoblje borbene i logističke potpore. Ako
stožer i zapovjednik najprije pripremaju operativnu zapovijed bojne, potrebna je
nazočnost samo stožera za planiranje.

(1) Objasniti svrhu i ciljeve vježbe.
(2) Iznijeti opću situaciju. (To se može napraviti prije odlaska na zemljište.)
(3) Usmjeriti osoblje na zemljište i utvrditi istaknuta obilježja.
(4) Iznijeti početnu situaciju i zahtjeve. Uključiti lokaciju i vrijeme sastanaka

za iznošenje plana. Rješenja i planovi mogu se izlagati iz iste točke, ovisno o
tome da li svaka satnija ima isto djelovanje.

(5) Formirati osoblje u skupine i pokrenuti provedbu izviđanja. Održavati
borbenu organizaciju (zapovjednik satnije s vođama voda, stožer s posebnim
elementima).

(6) Kretati se po području i motriti osoblje koje provodi izviđanje i radi
planove.

(7) Osigurati da se svo osoblje sastane u označeno vrijeme i na označenom
mjestu.

(8) Odabrati zapovijed i osoblje za izlaganje i sve premjestiti na to mjesto.
(9) Osigurati da izlagači rabe ploče za zemljovide s grafičkim prikazima ili

pješčanim pločama.
(10) Osoblje može slušati svako izlaganje ili može zasebno održati izlaganje

zapovjedniku i zatim se premjestiti na slijedeći položaj.
(11) Postaviti određena pitanja ili osigurati obrazac za izlagača – na primjer,

zapovjednik može tražiti vođe da održe izlaganje o organizaciji i uporabi
borbenih i logističkih elemenata.

(12) Po završetku povratnih izvješća podređenih, zapovjednik može održati
probu djelovanja na pješčanoj ploči ili ploči s prikazom zemljišta.

(13) Provesti taktičke vježbe bez snaga rabeći iste postupke i tehnike kao i za
planiranje i pripremu stvarnog djelovanja.
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4. Raščlamba nakon djelovanja.  Nakon zaključka svakog plana ili nakon što se
iznesu sva rješenja, provesti raščlambu nakon djelovanja uključujući razna rješenja,
uporabu snaga i sedam operativnih sustava. Provesti završnu raščlambu nakon
djelovanja rabeći iste korake i postupke kao i u vježbi na zemljištu.

4-7. VJEŽBA NA ZAPOVJEDNOM MJESTU

a. Vježba na zapovjednom mjestu je vježba srednjih troškova koja se može provesti
u vojarni ili na zemljištu. To je proširena vježba na zemljovidu za stožer i sve
zapovjednike koji će voditi i nadzirati taktička djelovanja uporabom taktičkih
komunikacijskih sustava. Normalne udaljenosti bojišta između zapovjednih
mjesta mogu biti smanjene. Vježba na zapovjednom mjestu obučava sve
zapovjednike i stožer u :

(1) Izgradnji timskog rada i povezanosti.
 

(2) Izmjenjivanju informacija odgovarajućim izvješćivanjem u skladu s
taktičkim  standardnim operativnim postupcima.

 
(3) Pripremanju procjena, planova i zapovijedi.

 
(4) Uspostavljanju i uporabi taktičkih komunikacija.

 
(5) Premještanju zapovjedništava i zapovjednih mjesta.

 
(6)  Integriranju vremenski usklađenih borbenih operativnih sustava.

b. Bojne normalno sudjeluju u vježbi na zapovjednom mjestu kao dio veće snage
(brigade, divizije, zbornog područja), ali mogu provoditi unutarnje vježbe na
zapovjednom mjestu. Simulacijski sustavi pomažu u provedbi stvarnih vježbi na
zapovjednom mjestu.

4-8. VJEŽBE NA ZEMLJIŠTU

a. Vježba na zemljištu može se provoditi izvana ili unutra. Cilj vanjske vježbe na
zemljištu je obučavati cijelu bojnu do punih standarda u stvarnim borbenim
uvjetima.

 
b. Unutarnja vježba na zemljištu ima cilj obučavati podređene elemente bojne kako

bi postigli borbene zadatke. U unutarnjoj vježbi na zemljištu obično cijela bojna
odlazi na zemljište, uključujući pridodane i elemente izravne potpore. Zapovjedna
mjesta i elementi borbene i logističke potpore uspostavljaju se kako bi stekli
obuku i pružili potporu obuci satnije ili voda.

 
c. Podređene satnije ili vodovi podučavaju se u skladu s orisima obuke i ocjenjivanja

i postupcima navedenim u planu obuke za zadaću. Bojna često koristi jednu ili
više satnija za motrenje / nadzor, potporu i da djeluje kao suprotna strana. Bojna
često nadzire dvije ili više satnija kako bi omogućila obuku vještina horizontalne
koordinacije i provela obuku stožera u zadacima zapovijedanja i nadzora.
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d. Primjer unutarnje vježbe na zemljištu može biti napad satnije koju nadzire druga
protiv satnije (-).  Zapovjednik je ocjenjivač. Promatrači / nadzorni motritelji i
osoblje za potporu dolaze iz suprotne strane, izdvojene satnije bojne i iz stožera
bojne.

 
e. Za podređene elemente to je obuka na razini uvježbanosti dok je za bojnu na

razini uvježbavanja. Stožer i zapovjednik nadziru i ocjenjuju razvijeni i isprobani
plan. U odsutnosti brigade susjedni i elementi potpore znače da stožer bojne ne
provodi sve zadatke koordiniranja i izvješćivanja ili ne reagira na nepredviđeni
razvoj kao u potpuno stvarnoj vježbi.

 
f. Ova vrsta vježbe omogućuje elementima borbene i logističke potpore bojne

obučavanje sa satnijama na takav način na koji bi pružili potporu u borbi.
Evakuacija ranjenih, ponovna opskrba uporabom logističkih paketa i slične
djelatnosti vježbaju se do stvarnih standarda.

 
g. Vanjsko ocjenjivanje podređenih satnija i odvojenih vodova često se provodi

zajedno s unutarnjim vježbama na zemljištu bojne.
 
h. Slijedi primjer vježbe na zemljištu bojne.
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VJEŽBA NA ZEMLJIŠTU
PJEŠAČKE BOJNE

PROVEDBA NAPADNIH OPERACIJA

1. Cilj.

a. Ova vježba na zemljištu oblikovana je za obučavanje pješačke bojne u provedbi
napadnih operacija. Ona omogućuje zapovjedniku bojne, zapovjednicima satnija i
vođama stožera vježbu u planiranju, koordiniranju, provedbi i nadzoru borbenih
djelovanja. Oblikovana je kao slobodna igra, vježba snage na snagu, koja pruža
mogućnost prilagodbe za obučavanje kritičnih ratnih zadaća. Određeni slijed
događaja razlikovat će se ovisno o djelovanjima Plave snage, suprotne strane i o
ciljevima obuke zapovjednika bojne. Zapovjednik bojne treba mijenjati slijed
događaja prema odabiru glavnog i potpornih događaja kako bi zadovoljio
određene ciljeve obuke.

 
b. Opći slijed započinje s taktičkom hodnjom po cesti kako bi se posjelo područje

prikupljanja, zatim slijedi taktičko kretanje i prolaz kroz crte vlastitih snaga,
nakon čega slijedi taktičko kretanje i djelovanje u susretu malog sigurnosnog
elementa. Nakon uništenja sigurnosnog elementa suprotne strane, uporišna točka
blokira napredovanje bojne i treba biti uništena kroz navalu. Kroz cijelu vježbu
odvijaju se djelovanja borbene i logističke potpore te zapovijedanja i nadzora.

2. Sučelje
 
 Ovu vježbu na zemljištu podupiru vježbe na zemljištu i situacijske vježbe satnije kao i
situacijske vježbe voda iz 7-8  i  7-10 POZ  (ARTEP 7-8 I 7-10 MTP) programa
ocjenjivanja KOV-a.
 
3. Obuka.

a. Uvodna obuka. Ova vježba na zemljištu je vježba velikih troškova koja zahtijeva
potporu i koja će se provoditi na zemljištu u simuliranim borbenim uvjetima.
Budući da je vrlo skupa potrebno je detaljno planiranje i priprema kako bi se
osiguralo zadovoljavanje ciljeva obuke. Dobar način pripreme za ovu vježbu jest
osigurati stručnost podređenih elemenata za vježbe navedene u 2. odlomku ove
vježbe na zemljištu. Vježbe na zemljovidu, vježbe na zapovjednom mjestu,
taktičke vježbe bez snaga i vježbe zapovjedništva na zemljištu trebaju se temeljiti
na scenariju koji je isti ili sličan onom izabranom za ovu vježbu na zemljištu. Za
vrijeme ove vježbe nadzorni motritelji prijetnje i suprotna strana trebaju biti iste
osobe koje će to obavljati tijekom vježbe na zemljištu. Budući da je MILES temelj
za stvarnu prosudbu gubitaka, sve sudionike vježbe, uključujući osoblje suprotne
strane, treba obučavati u uporabi i održavanju opreme MILES-a.

 
b. Korisni savjeti za obuku.

(1) ABK i elektronsko ratovanje trebaju se integrirati tijekom vježbe.
(2) Provedba vježbe treba biti neprekidna, s administrativnim stankama za

održavanje sigurnosti i ograničavanje nadzora štete.
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(3) Suprotnu stranu treba obučavati u doktrini potencijalnog neprijatelja.
(4) Normalna pridodavanja i elementi izravne potpore (poljsko topništvo,

inženjerci itd.) trebaju sudjelovati u vježbi.
(5) Uvježbano osoblje treba djelovati kao neprijateljski zarobljenici.
(6) Osoblje ratnog zrakoplovstva i zrakoplovi trebaju sudjelovati u vježbi.
(7)        Kako bi se smanjio broj ozljeda, planeri obuke trebaju pripremiti i izdati
posebne naputke o sigurnosti svim sudionicima dovoljno vremena prije vježbe.
Osoblje za nadzor odgovorno je za uvođenje naputaka o sigurnosti. Međutim, to
ne lišava ocjenjeno zapovjedništvo odgovornosti da izdaje, objašnjava i provodi
naputke o sigurnosti. Naputci o sigurnosti zapovjedništva trebaju biti naglašeni
tijekom cijele obuke i u svim uvjetima uključujući dan, noć i smanjenu vidljivost.

c. Poticanje bolje obuke.

Osoblje suprotne strane treba sudjelovati u svim raščlambama nakon djelovanja. To
pomaže zapovjedniku bojne i glavnom ocjenjivaču u pružanju potpunog opisa
događaja i krajnjih rezultata.

d.   Opća situacija.

Pješačka divizija provodi taktička djelovanja protiv neprijateljskih snaga.
Nedavna prijateljska djelovanja umanjila su mogućnost neprijatelja za ponovnom
opskrbom i stvorila situaciju koja pogoduje prijateljskim napadajnim djelovanjima.
Vašoj bojni suprotstavljaju se elementi neprijateljske satnije. Neprijatelj može rabiti
atomsko i kemijsko oružje.

e.    Posebna situacija.

1. Vaša bojna upravo je primila operativnu zapovijed brigade (vidjeti prikaz 4-1,
stranica 35..). Vi i Vaš stožer sada započinjete proces planiranja za tu borbenu
operaciju.

 
2. Tablica 4-1 (stranica 45) prikazuju slijed događaja i procijenjeno vrijeme potrebno

za svaki dio vježbe na zemljištu. Procijenjeno vrijeme je za planiranje. Cilj treba
biti obučavanje prema standardima, a ne prema vremenu.

4. Zahtjevi potpore.

a. Minimalan broj instruktora / ocjenjivača. Ova vježba na zemljištu provest će se
pod nadzorom zapovjednika bojne koji će biti primarni instruktor / ocjenjivač.
Ocjenjivači na svakoj razini, od viših do nižih razina uključujući desetine i
odsjeke, trebaju biti dodijeljeni za pomoć zapovjedniku bojne pri ocjenjivanju
vježbe na zemljištu. Svakog ocjenjivača treba poduprijeti plan ocjenjivanja koji će
voditi njegova djelovanja tijekom vježbe i podupirati cjelokupni plan ocjenjivanja
zapovjednika bojni. Najmanje 8 do 10 osoba treba podupirati svaku satniju i
glavni element u prolazu kroz crte.

b. Vozila i komunikacije. Ona uključuju slijedeće:
 

 (1)   Jedno višenamjensko vozilo na kotačima s radiom za svakog ocjenjivača.
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 (2) Jedno višenamjensko vozilo na kotačima s radiom s dvostrukom mrežom za
 nadzornog motritelja suprotne strane.

 
 (3) Pet označenih vozila za medicinsku evakuaciju s radiom i medicinskom
potporom.

 
c. Suprotna strana. Manevarskim satnijama trebaju se suprotstaviti snage veličine

voda. Pojačana desetina može podupirati posebne događaje kao što su zasjede.
Suprotna strana treba biti opremljena vozilima koja stvarno simuliraju sposobnosti
neprijateljske pokretljivosti ili mogu biti oblikovana kao vozila za gerilsko
ratovanje.

       Bilo bi najbolje da je suprotna strana opremljena s prilagodljivom opremom koja
       nalikuje silueti neprijateljske ili druge odabrane borbene opreme suprotne strane.
 
d. Područje manevra. Za ovu vježbu poželjno je vježbalište s minimalnim

dimenzijama 10 km sa 30 km.
 
e. Zahtjevi  potpore. Vježba na zemljištu 4-2 (stranica 45) prikazuje potporu

potrebnu bojni za provedbu vježbe na zemljištu. Treba osigurati zalihu kako bi se
osoblje suprotne strane i ocjenjivačima pružila potpora u obrocima.

5. Orisi obuke i ocjenjivanja.

Tablica 4-1 (stranica 45) prikazuje orise obuke i ocjenjivanja razine bojne koji se
mogu rabiti za ocjenjivanje vježbe na zemljištu. Pogledati POZ satnije i voda za orise
obuke i ocjenjivanja koji podupiru odabrani scenarij.
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OPERATIVNA ZAPOVIJED BRIGADE
______________________

(stupanj tajnosti)

     Primjerak br.      od
                        _____ brigade, ______ pješačke divizije

                                                                      Nadnevak    ________ ________ ____

OPERATIVNA ZAPOVIJED  1/99
Reference: Niz zemljovida _____, _____________, _______:
_________ _________, __________, 1:50 000.
Vremenska zona koja se rabi u zapovijedi: R
Organizacija za zadaću:

_____ brigada, _____ pješačke divizije ______
_____ Zapovjedništvo i zapovjedna satnija _____ brigade

______ pješaštvo Brigadi je pridodano:
     Satnija A (___________) ___ poljsko topništvo (105)
     Satnija B (___________) A/ _____ PZT (-)  (izravna potpora)
     Satnija C (___________) A/ _____ Inženjerija (izravna potpora)
     2 zemaljska radara  tim(ovi) radar 1/ _____  Satnija za kem. ratovanje (-)

A/ _____ obavješt. poslovi (+) (izr.pot.)
1/ _____  satnija VP-e (-) (izravna pot.)

________ pješaštvo Tim brigade
     Satnija A ______ prednja bojna za potporu
     Satnija B A/ ______ satnija za opskrbu
     Satnija C A/ ______ satnija za održavanje
     1 zemaljski radar  tim A/ ______ medicinska satnija

________ pješaštvo (pridodano po zapovijedi)
Satnija A
Satnija B
Satnija C

 (Stupanj tajnosti)  

Prikaz 4-1. Primjer operativne zapovijedi.
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(stupanj tajnosti)
1. SITUACIJA

a. Neprijateljske snage. Privitak A (obavještajni poslovi)
 
b. Prijateljske (vlastite) snage.

(1) _____ divizija provodi napadajna djelovanja koja započinju _____ _____
______. To je namjera zapovjednika divizije da smjesti diviziju za prijelaz preko Crne
rijeke kako bi nastavila operacije prema sjeveroistoku.
(2) _____ brigada napada na zapadu (lijevo) duž Smjera Alfa.
(3) _____ mehanizirana divizija napada na istoku (desno).
(4) _____ poljsko topništvo (105) zemaljski radar poljskog topništva po
zapovijedi.

a. Pridodavanja i izdvajanja. Vidjeti organizaciju za zadaću.

2. ZADAĆA
 
 _____ brigada se kreće počevši s 05. srpnjom 99. u 05.00 kako  bi se smjestila i
uništila neprijateljske snage, osigurala mjesta prijelaza preko rijeke i zauzela borbene
položaje u blizini NK 2402. Po zapovijedi, brigada se priprema za nastavak
napadajnih operacija prema sjeveroistoku.
 
3. PROVEDBA

a. Zamisao operacije. Namjera zapovjednika bojne je osigurati položaje iz kojih
brigada može pokriti prijelaz divizije preko rijeke i zaštititi ju od neprijateljskog
napada.

(1) Manevar. ______ pješaštvo prolazi kroz ______ pješaštvo duž smjera
BRZO; prelazi polaznu crtu 05. srpnja 99. u 07.00 i napreduje duž pravca ZLATNO
kako bi uspostavio borbeni položaj BOR. ______ pješaštvo najprije slijedi ________
pješaštvo i po zapovijedi napreduje duž pravca CRNO do fazne crte VRISAK. ______
pješaštvo prelazi polaznu crtu 05. srpnja 99. u 07.00 i napreduje duž pravca ŽUTO
kako bi uspostavilo borbeni položaj HRAST. Po zapovijedi, taktičko operativno
središte  brigade premjestit će se naprijed po ešelonu slijedeći pješaštvo.
(2) Paljbe. Prioritet poljskog topništva u odnosu na ______ pješaštvo. Prioritet
bliske zračne potpore u odnosu na bitku po dubini.
(3) Elektronsko ratovanje. Prioritet _____ pješaštva u odnosu na ______
pješaštvo.
(4) Zapreke, mine i utvrde, Prioritet _______ pješaštvu.

___________________
(Stupanj tajnosti)

Prikaz 4-1. Primjer operativne zapovijedi (nastavak).
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 (Stupanj tajnosti)
a. ______ pješaštvo.

(1) Proći kroz _______ pješaštvo najkasnije do 05. srpnja 99. u 07.00
(2) Provesti kretanje duž pravca ZLATNO.
(3) Zauzeti borbeni položaj BOR najkasnije do 05. srpnja 99.u 15.00
(4) Pripremiti se za kretanje prema bojnom položaju JAVOR po zapovijedi.

a. ______ pješaštvo.
(1) Pomoći ______ pješaštvu u prolazu kroz crte.
(2) Provesti kretanje duž pravca CRNO.
(3) Zauzeti borbene položaje duž fazne crte VRISAK od NK 123456 do NK
789123.
(4) Pripremiti se za kretanje prema bojnom položaju PEPEO po zapovijedi.

a. ______ pješaštvo.

(1) Provesti kretanje duž pravca ŽUTO.
(2) Prijeći polaznu crtu 05. SRPNJA 99. u 07.00
(3) Zauzeti borbeni položaj  HRAST najkasnije do 05.srpnja 99. 15.00
(4) Pripremiti se za nastavak napredovanja do sjeveroistoka po zapovijedi.

a. Paljbena potpora.
(1) Zračna potpora.
                 (a) Općenito.
                1. Divizija ima 40 borbenih letova dnevno.
                2. Dvanaest borbenih letova dodijeljeno _____ brigadi samo u svrhu
                    planiranja.
                3. Prioritet bitci po dubini, _____ pješaštvu i ______ pješaštvu po
zapovijedi.
                  (b)Posebni naputci. Planirati dva borbena leta za svaku zadaću.
(2) Kemijska.

(a) Prioritet ______ pješaštvu.
(b) Propisano kemijsko punjenje (PCL) 105 mm, 6 projektila promjenjivog
smanjenog punjenja (GB), 6 projektila nervnih bojnih otrova (VX)

(1) Poljsko topništvo.
                  (a)Općenito.
                       1. Prioritet paljbi _____ pješaštvu i ______ pješaštvu po redu.
                       2. Prioriteti protupaljbe po redu, nuklearno oružje, neprijateljski
                           minobacači i poljsko topništvo koje utječe na napredovanje naših
                           glavnih snaga.

___________________
(Stupanj tajnosti)

Prikaz 4-1. Primjer operativne zapovijedi (nastavak)
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___________________
(Stupanj tajnosti)

                        (b) Organizacija za borbu.
                       ______ poljsko topništvo (105):   (izravna potpora) ______ brigada.
                        (c) Posebne upute.

1. ______ poljsko topništvo će planirati 10-minutnu
pripremu po pozivu za potporu napada borbenog položaja BOR.

(1) Naputci za koordiniranje.
                  (a) Planiranje i nadzor paljbe. Koordinirana crta paljbe brigade
                       fazna crta VRISAK.
                  (b) Hitna obustava paljbe u jasnom tekstu. Paljba će ponovno započeti
                       nakon što se ustanovi pogreška.

a. Protuzračna obrana.
(1) A/_______ protuzračno topništvo(-) : Prvenstveno zaštititi prolaz

______ pješaštva, kretanje _____ pješaštva, kretanje ______ pješaštva.

a. Inženjerija.
(1) A/______ inženjerija: Prioritet potpore ______ pješaštvu i _______

pješaštvu po redu.
(2) Prioritet zalaganja:

(a) Pokretljivost duž pravaca ZLATNO i CRNO po redu.
(b) Preživljavanje na borbenom položaju BOR.

g.  ABK.
(1) 1/_____ satnija za kemijsku borbu (-): Prioritet potpori

dekontaminacije _______ pješaštvu, zatim ______ pješaštvu.
(2) Početna blizina lokacije NK 123321.

h.  Pričuva: Satnija A, _____ pješaštvo.

i.  Naputci za koordiniranje.
•  Bojne osiguravaju nadzor bitke na polaznoj crti.
•  Granica napredovanja fazne crte VRISAK.
•  Neznatan rizik vodiča za operativno izlaganje zračenju.
•  Važni dijelovi informacije: Kada i gdje će elementi ______ pukovnije

                  motoriziranog pješaštva provesti obranu?

4. LOGISTIČKA POTPORA
Privitak H (logistička potpora)

____________________
(Stupanj tajnosti)

Prikaz 4-1. Primjer operativne zapovijedi (nastavak)
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_________________
(Stupanj tajnosti)

5. ZAPOVIJEDANJE I SREDSTVA VEZE

a. Zapovijedanje. ZP brigade otvara formaciju zrakoplova u letu u
obliku slova V NK 987654.

b. Sredstva veze. Djeluje indeks ALFA uputa za održavanje veza.

Potvrditi primitak naputaka.

_____________
Zapovjednik

Potvrda vjerodostojnosti

Privitci: A – Obavještajni poslovi
  B – Operativni grafički prikaz
  C – Izostavljeno
  D – Izostavljeno
  E – Izostavljeno
  F – Izostavljeno
  G – Izostavljeno
  H – Logistička potpora

Distribucija: A

___________________
(Stupanj tajnosti)

Prikaz 4-1. Primjer operativne zapovijedi (nastavak).
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_________________
(Stupanj tajnosti)

PRIVITAK B (OBAVJEŠTAJNI POSLOVI) OPERATIVNOG PLANA 10
Reference: Zemljovid, niz ______, ______________, __________,
Izdanje_________, 1:50 000.
Vremenska zona koja se koristi u planu: R

1. SAŽETAK NEPRIJATELJSKE SITUACIJE

a. Vidjeti tekući sažetak obavještajnih poslova.
 

b. Neprijatelj može provesti ograničeno izviđanje i obavještajna
djelovanja u sektoru ______ brigade sa sljedećim sredstvima: do pet
borbenih letova zračnog izviđanja svaki dan rabeći letala Mig-21 i

      Mi-24  s  fotoaparatom; SLAR (radar koji se nalazi uz bok zrakoplova);
      infracrveni senzori; do dva borbena leta izviđanja sredstava veze svaki
      dan; te do dvije izviđačke bojne divizije (_).

 
c. Neprijatelj će imati zračnu prednost u ograničenim razdobljima.

2. OBAVJEŠTAJNI ZAHTJEVI

a. Prioritetni obavještajni zahtjevi.
(1) Kada i gdje će _____ divizija motoriziranog pješaštva provesti

obranu?
(2) Hoće li neprijatelj rabiti kemijsko ili nuklearno oružje? Ako hoće,

kada i gdje?
(3) Hoće li neprijatelj rabiti pričuvne snage? Ako hoće, kada i gdje?
(4) Gdje se nalaze prednje neprijateljske sigurnosne snage?

b. Zahtjevi za informacijama.
(1) Gdje su neprijateljske prednje motrilačke postaje?
(2) Gdje je i koliko je jaka protutenkovska satnija divizije i tenkovska

pričuva?

3. OBAVJEŠTAJNI ZADACI OTKRIVANJA I PRAĆENJA CILJA

a. Zapovijedi podređenim i pridodanim postrojbama.
(1) Primljeno izvješće o _______ pješaštvu, _______ pješaštvu,

________ pješaštvu:

(a) Veličina, lokacija, raspored, utvrđivanje i sastav
postrojbe te vrsta opreme neprijateljskih postrojbi u dodiru.

(b) Neprijateljska djelatnost ometanja.
_______________

(Stupanj tajnosti)
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_________________
(Stupanj tajnosti)

                    (c) Svi neprijateljski helikopteri lete prilijeganjem uz zemlju po DTG-u
(oznaka datuma i vremena), smjeru, lokaciji i vrsti zrakoplova.
                    (d) Sve lokacije neprijateljskih topničkih postrojbi otkrivene motrenjem
protupaljbe. Prioritet samohodnom topništvu.

(1) A/______ protuzračno topništvo. Izvijestiti o vrsti, lokaciji i
djelatnosti neprijateljskog zrakoplova.

(2) A/______ inženjerija.
(a) Izvijestiti o lokaciji, vrsti i veličini neprijateljskih

minskih polja.
(b) Izvijestiti o lokaciji svih zapreka i tipičnoj veličini

geografskog područja pokrivenog zaprekom. Prioritet ______
sektoru.

(1) 1/______ satnija vojne policije.
(a) Izvijestiti o neprijateljskom pokušaju razaranja

lokalnog pučanstva i zvaničnika.
(b) Prenijeti informacije dobivene u kontaktu sa

zatvorenicima o neprijateljskoj lokaciji postrojbe, namjerama,
djelatnostima, identifikacijama i snazi.

a. Zamolbe višim, susjednim i sudjelujućim postrojbama.
(1) ______ pješačka divizija

(a) Lokacija, veličina i vrsta postrojbe u blizini granice.
(b) Broj, veličina, vrsta, smjer i vrijeme kretanja

zračnog ili kopnenog prometa prema ________ zoni brigade.

4. MJERE POSTUPANJA S OSOBLJEM, DOKUMENTIMA I MATERIJALOM
 
 Neprijateljski ratni zarobljenici, bjegunci, povratnici, stanovnici i druge osobe. O
neprijateljskim ratnim zarobljenicima izvijestit će se S2 brigade bez odgađanja.
 
5. POTREBNI DOKUMENTI I OPREMA

 
 Zamolbe za planirane zadaće zračnog izviđanja daju se brigadi svakodnevno
najkasnije do 12.00, vrijede s uvođenjem operativne zapovijedi 10.
 

6. PROTUOBAVJEŠTAJNI POSLOVI

Nema ih.

_________________________
(Stupanj tajnosti)
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___________________
(Stupanj tajnosti)

7. IZVJEŠĆA I DISTRIBUCIJA
 

 Standardni operativni postupak, osim izmjena u 3. poglavlju.
 
8. RAZNI NAPUTCI

Zapovjedno mjesto satnije za obavještajne poslove smješteno je u blizini NK
6534.

(Stupanj tajnosti)
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__________________
(Stupanj tajnosti)

PRIVITAK H (LOGISTIČKA POTPORA) OPERATIVNOG PLANA 10
Reference: Zemljovid, niz ________, ______________, _________,
Izdanje ______, 1:50 000.
Vremenska zona koja se koristi u operativnom planu: R

1. OPĆENITO
 
 Ovaj privitak osigurava logističku potporu ________ brigadi. Brigadi pruža potporu
_______ prednja bojna za potporu. Logističko-administrativni dijelovi u pozadini
brigade uvode se najkasnije do 04. srpnja u 24.00.
 

2. MATERIJAL I USLUGE

a. Opskrba
(1) Kategorija I.

(a) Sve postrojbe održavaju dva obroka u pričuvi počevši s 05.
srpnjom.

(b) Nema raspoloživih A-obroka.
(1) Kategorija II. Prioritet kategorije II _______ pješaštvu počevši s 05.

srpnjom.
(2) Kategorija III. Isto kao i prethodno (2).
(3) Kategorija IV. Isto kao i (2).
(4) Kategorija V.

(a) Postaja za opskrbu streljivom 955, ______ brigada (NK
6665555); Postaja za opskrbu specijalnim streljivom 956, ______
pješačka divizija (NK 111222).

(b) Nadzirani stupanj opskrbe: vrijedi od 05. srpnja
                            minobacač 81mm (visoko eksplozivan) ……….…25
                            haubica 105mm (visoko eksplozivna) …….….…...95
                            haubica 105mm (bijeli fosfor)………………..…....20
                            haubica 105mm (osvjetljavajuća) ..……………..…15
                           Ostale vrste bez ograničenja.

a. Prijevoz: Mostovi na glavnim cestama su dvosmjerni, cl 60; na sporednim
cestama su jednosmjerni, cl 5 ili još bolji.

b. Usluge.
c. Održavanje. Prioritet održavanja.

(1) ______ pješaštvo
(2) ______ pješaštvo
(3) ______ pješaštvo

_________________
(Stupanj tajnosti)
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___________________
(Stupanj tajnosti)

3. MEDICINSKA EVAKUACIJA I HOSPITALIZACIJA
 
 (NK 333888) podupire _______ pješačku diviziju, započinje u 02. srpnja u
18.00 .

 
4. OSOBLJE

a. Počevši s 05. srpnja podnositi dnevni sažetak o osoblju oko 15.00
kako bi stigao u zapovjedništvo u 17.00.

 
b. Kritični nedostaci vojno popisne djelatnosti: ________ i ________.

5. CIVILNO-VOJNA SURADNJA
 
6. RAZNO

Predloženi logističko-administrativni dijelovi u pozadini brigade u blizini NK
6534.

____________________
(Stupanj tajnosti)
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DOGAĐAJ KATEGORIJA / ZADAĆA PROCIJENJENO
VRIJEME

1 Taktička hodnja 2 sata
2 Posjesti područje prikupljanja 2 sata
3 Raščlamba nakon djelovanja 2 sata
4 Taktičko kretanje 2 sata
5 Provesti prolaz kroz crte 4 sata
6 Taktičko kretanje 2 sata
7 Djelovanje u susretu 3 sata
8 Navala 6 sati
9 Konsolidacija i reorganizacija 2 sata
10 Raščlamba nakon djelovanja 2 sata

Tablica 4-1. Procjena vremena i slijeda događaja vježbe na zemljištu.

STRELJIVO                      INVETARNI              TEMELJNI BORBENI
                                                   KOD                                     KOMPLET
5,56 mm                              1305A080              120 metaka za svaku pušku
7,62 mm                              1305A111              600 metaka za svaku M60
5,56 mm                              1305A075              600 metaka za svaku puškostrojnicu
Naboj za                              1370L367               6 (projektila) za lako protutenkovsko
protuoklopni trenažer                                          oružje
                                                                            4 za svaki Dragon
Tijelo ručne bombe            1330G811              4 za svakog strijelca
Upaljač ručne bombe        1330G878              4 za svakog strijelca
 (za vježbu)
Simulator, projektil,            1370L601               30 za svaku vježbu/satniju
 eksploziv udarom u
 tlo, M115A2
Simulator, ručna bomba,    1370L601               30 za svaku vježbu/satniju
 serija M116
OSTALE STAVKE
Baterije
Baterija 200 (6 volti)                                            24 svaka satnija
Baterija 3090 (9 volti)                                          300 svaka satnija
Oprema za MILES              Satnija        Ocjenjivač           Suprotna strana
Sustav M16                              124                                                 30
Sustav strojnice M60                   6                                                   2
Pištolji za nadzor                                                  3                           1
Pribor za rektifikaciju                                           3                           1
 malog oružja

Tablica 4-2. Zahtjevi za potporu
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4-9. SITUACIJSKA VJEŽBA

Situacijske vježbe su kratke taktičke vježbe vođene scenarijem, usredotočene na
zadaću, koje obučavaju jednu skupnu zadaću (oris obuke i ocjenjivanja) ili nekoliko
povezanih skupnih zadaća (oris obuke i ocjenjivanja). One pružaju vođi metodu za
obučavanje rabeći doktrinarno odobrenu taktiku i tehnike, bez uspostavljanja metode
provedbe kao doktrine. Situacijske vježbe se mijenjaju temeljeno na zadaći,
neprijatelju, zemljištu, vlastitoj snazi i raspoloživom vremenu (METT-T). Ova
metoda omogućuje standardizaciju bez da se ustali obuka. Situacijske vježbe mogu se
provoditi bez streljiva, s manevarskim streljivom, sa bojevim streljivom, sa/bez
MILES-a, te u svim uvjetima okoline.
Iako je usredotočena na zadaću, situacijska vježba ne obučava sve zadatke potrebne za
zadaću. Situacijska vježba je skup skupnih zadaća raspoređenih u logičan slijed za
obučavanje dijela zadaće. Situacijske vježbe također zahtijevaju zadaće vođe i stožera,
kao što je planiranje, nadzor i izvješćivanje kako bi se povezali skupne zadaće za
potporu. Iako se svaka situacijska vježba usredotočuje na određenu zadaću, to nije
jedina situacijska vježba potrebna za potpunu stručnost za zadaću bez obzira na
zadaću, neprijatelja, zemljište, vlastitu snagu i raspoloživo vrijeme (METT-T). Stoga,
da bi se postigla stručnost za zadaću, treba obučavati mnoge situacijske vježbe s istom
zadaćom. To je stalan proces koji treba ponoviti za svako djelovanje.

a. Razvoj situacijske vježbe.

1. Na razini bojne situacijske vježbe se provode u pripremi za izazovnije
vježbe na zemljištu. Instruktor ih odabire iz orisa zadaće u 3. poglavlju
ili sastavlja vlastite situacijske vježbe (uporabom matrica u 2. poglavlju)
temeljeno na zadaći, neprijatelju, zemljištu, vlastitoj snazi i
raspoloživom vremenu (METT-T), potrebama obuke i smjernicama
zapovjednika.

 
2. Svaki plan situacijske vježbe treba sadržavati sljedeće (prikaz 4-2,

                      str. 47) :

(a) Naslov. Naslov uključuje razinu (bojnu) za koju je
situacijska vježba bila pripremljena i naziv (navala, obrana) te
situacijske vježbe.

(b) Cilj. Cilj utvrđuje za obučavanje koga je oblikovana
situacijska vježba i kojem djelovanju pruža potporu.

(c) Sučelje. Odlomak o suradnji naznačuje stožer, satniju i
situacijske vježbe obično pridodanih i postrojbi za potporu, ako su
raspoložive, koje se mogu obučavati zajedno sa situacijskom
vježbom.

(d) Obuka. Odsjek obuke uključuje sljedeće:

•  Smjernice za obuku podređenih vođa postrojbe, stožera,
pojedinačne i skupne obuke, o čemuće vođa možda željeti
raspravljati prije provedbe situacijske vježbe.

•  Korisne upute koje pomažu vođi i stožeru u pripremi i provedbi
situacijske vježbe.
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•  Ono što potiče bolju obuku dajući smjernice o procesu integracije
ABK djelovanja, o suprotnoj strani, djelovanjima tijekom
ograničene vidljivosti, itd. u situacijskoj vježbi.

•  Opće i posebne situacije (scenarij) i dopunska zapovijed.

(e)                      Slijed orisa obuke i ocjenjivanja. On navodi naslov i
broj stranice zadatka iz nacrta obuke i ocjenjivanja (od 5. poglavlja)
kronološkim redoslijedom provedbe tijekom situacijske vježbe.

 
(f)                      Zahtjevi potpore. U ovom dijelu nalazi se popis stavki
potrebnih za provedbu vježbe. Primjeri određenih zahtjeva su broj i
vrsta opreme, broj ocjenjivača, broj i vrste suprotne strane, vrsta i
veličina vježbališta, streljivo, pomagala i ili naprave za obuku i obroci.

b. Obuka situacijske vježbe.

(1) Obuka situacijske vježbe treba biti oblikovana za visoko učinkovite
zadatke utvrđene u planu obuke. Visoko učinkoviti zadaci su oni
pojedinačni i zadaci vođa, stožerni i druge skupne zadaće koji podupiru
mnoge operacije bojne i usavršuju stručnost zadaće. Situacijska vježba
može uključiti samo ključne sudionike u taktičkoj vježbi bez snaga, ili
može uključiti cijelu bojnu sa svom opremom.

(2) Prije početka obuke situacijske vježbe bojne provjerite da postrojba
može provesti sve podzadatke iz nacrta obuke i ocjenjivanja. Neki od tih
podzadataka su zadaci vođa i ili stožerni zadaci. Ako sumnjate u
sposobnost bojne glede provedbe podzadataka, provedite obuku voda,
satnije i ili stožera kako biste bojnu doveli do standarda. Integrirana obuka
treba se rabiti kako bi se najbolje iskoristilo raspoloživo vrijeme.

(3) Provesti raščlambu nakon djelovanja nakon svake situacijske
vježbe.

1.Naslov
2.Cilj
3.Sučelje
4.Obuka.

a. Smjernice
b. Korisne upute.
c. Poticanje bolje obuke.
d. Opće i posebne situacije. Grafički prikaz situacijske vježbe.

5.Slijed orisa obuke i ocjenjivanja.
6. Zahtjevi potpore.

Prikaz 4-2. Obrazac situacijske vježbe.
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PRIMJER:

SITUACIJSKA VJEŽBA

ZADAĆA  SITUACIJSKE  VJEŽBE  1:  Posjedanje područja prikupljanja
                           Taktička hodnja po cesti

          Prolaz kroz crte vlastitih snaga

1. Cilj. Ova situacijska vježba oblikovana je za obučavanje stožera
bojne i vođa u trima zadaćama.

 
2. Sučelje.

a. Ova situacijska vježba može biti povezana s drugim
situacijskim vježbama. Može joj biti pružena potpora slijedećih
dodatnih zadaća uzetih iz matrice operativne do skupne zadaće.

ZADAĆA            BROJ ORISA
                                     OBUKE I OCJENJIVANJA
Taktička hodnja po cesti                  7-1-1002
Održavati komunikacije 7-1-1915
Operacije zapovjedne skupine 7-1-1908
Djelovati na glavnom zapovjednom mjestu 7-1-1909
Održavati sigurnost djelovanja 7-1-1030
Zapovijedati i nadzirati bojnu 7-1-1901
Djelovati na zapovjednom mjestu borbenih komora 7-1-1912
Djelovati na zapovjednom mjestu poljskih komora  7-1-1913

3. Obuka.

Ovu situacijsku vježbu provest će svaka bojna koja odlazi na teren. Vrijeme planiranja
i razvoja zapovijedi nije obuhvaćeno u ovoj situacijskoj vježbi. To je zadatak obuke
stožera i može biti dio plana obuke stožera. Stožer može razviti operativni plan ili
operativnu zapovijed u zasebnoj vježbi na zemljovidu ili vježbi na zapovjednom
mjestu.

a. Smjernice

(1) Vođe trebaju pregledati sljedeće:
(a) Tri zadatka i standarda.
(b) Standardne operativne postupke bojne koji se

primjenjuju na svaki oris obuke i ocjenjivanja.

(2) Razmatranja vođe.
(a) Vođe trebaju provesti izviđanje smjera.
(b) Ovisno o razini obuke, vođe mogu proći tijek cijele
       vježbe rabeći papir ili ploču i kredu kako bi raspravljali o planu za
       fazu “pripreme za djelovanje” i o detaljima provjere prije borbe.
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Svrha isprobavanja vježbe jest osigurati da vođe znaju zadaće
potrebne za provedbu skupnih zadaća. Stožer dobiva pripremnu
obuku u tim zadacima prije situacijske vježbe:

•  Motrenje i održavanje situacijskog zemljovida.
•  Uporaba folije sa zemljovidom.
•  Održavanje dnevnika postrojbe.

(c) Nakon toga može slijediti rasprava o zapovijedi i
smjeru kretanja kao i o standardnom operativnom postupku za
reagiranje na neizravnu paljbu. Pješčana ploča ili masni papir mogu se
rabiti kao pomoć u raspravi. Ova nazočnost uz hodanje i raspravu daje
scenarij i postupke koji će se koristiti tijekom provedbe vježbe.

b. Korisne upute za obuku.

(a) u NBK okružju.
 
(b) Za vrijeme danjeg svjetla ili u noći. Ako se provodi

po noći, treba izmijeniti smjer tako da ostane u ograničenom
vremenu scenarija.

c. Opća situacija.

vidjeti prikaz 4-3. Scenarij SV 1

4. Zahtjevi potpore.

a. Minimalan broj instruktora/ocjenjivača. Ovu vježbu provodi
zapovjednik bojne. Njemu pomažu operativni časnik, S3 i stožerni dočasnik
bojne, zapovjednici satnija i vođe vodova. Zapovjednici satnija i vođe vodova
mogu djelovati kao promatrači / nadzorni motritelji za sestrinski element. Bez
obzira koja metoda se odabere, svi ključni vođe trebaju biti nazočni na
odgovarajućoj raščlambi nakon djelovanja.

 
b. Suprotna strana. Suprotna strana nije potrebna u ovoj situacijskoj
vježbi. Suprotna strana nije uključena u scenarij, ali zapovjednik / S3 mogu
poželjeti dodati neočekivano. Ako to učine, MILES se može koristiti za
stvarnost obuke i prosudbu gubitaka u stvarnom vremenu. Ako se koristi
suprotna strana, potreban je ocjenjivač /nadzorni motritelj za suprotnu stranu.
Isto tako, instruktor treba razviti scenarij za suprotnu stranu s posebnim
djelovanjima koja uzrokuju reakcije prijateljske postrojbe sukladno ciljevima i
zadacima.
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R br. Događaj Trajanje (sati)
1 Posjedanje područja prikupljanja 2
2 Izdavanje zapovijedi 2
3 Priprema za borbu 2 (SOP)
4 RND 1
5 Taktička hodnja po cesti 2
6 Prolaz kroz crtu  vlastitih snaga 2
7 RND 1

UKUPNO 12

Prikaz 4-3. Primjer scenarija situacijske vježbe 1.

c. MILES. I MILES i suprotna strana mogu pružiti stvarnu obuku.
MILES onemogućuje da situacijska vježba postane vježba vođe. MILES je
potreban u svezi s djelatnim elementom suprotne strane. To daje povratnu
spregu vojnicima i vođama o tome koliko je bila dobra provedba.

 
d. Standardi. Standardi pregledani tijekom pripreme vođe trebaju

            biti ispunjeni tijekom situacijske vježbe. Oni trebaju biti detaljno
            obuhvaćeni za vrijeme raščlambi nakon djelovanja. Standardi koji nisu
            ispunjeni trebaju biti naznačeni na radnom listu o stručnosti postrojbe svake
            podređene postrojbe.
 

e. Vozila / komunikacije. Rabi se oprema ustrojbena bojni.
 

f. Vježbalište. Zemljište se može razlikovati, ali bojna treba
očišćene  ceste kako bi provela taktičku hodnju dugu 20 km po cestama i
stazama.

5. Slijed orisa obuke i ocjenjivanja.

a. Operativna zapovijed nije uključena u situacijsku vježbu, ali će ju stožer
bojne razviti tijekom poziva/pripreme za dio operacija. Trebaju biti
dopušteni odgovarajući standardi orisa obuke i ocjenjivanja kao i tehnike i
postupci navedeni u FM-u 7-20.

 
b. Vježba započinje s  postupkom poziva bojne sljedeći vremenski slijed

određen u SOP-u ili SOP-u vježbe borbenog uzbunjivanja i spremnosti.

c. Pripremna zapovijed treba se izdati s obavijesti o pozivu za prikupljanje
svakoj postrojbi. Ona treba sadržavati informaciju o vremenu nadzora prije
borbe kojih nema u SOP-u. Dopunska obavijest brigade treba se izdati čim
bude nazočna skupina za zapovijedanje. Nakon izdavanja operativne
zapovijedi bojne, može se okupiti vođe uz hodanje i raspravu. Vođe
podređenih postrojbi trebaju otići kako bi pripremili i izdali operativne
zapovijedi.
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d. Zapovjednik / izvršni časnik /  S3 / stožerni dočasnik bojne uključeni su u
motrenje svih djelovanja i zadaća. Podređeni zapovjednici, stožerni časnici
i dočasnici pomažu zapovjedniku u provedbi provjera na licu mjesta te
utvrđuju i ispravljaju nedostatke.

 
e. Prije taktičkog kretanja zapovjednik bojne treba provesti detaljnu RND,

raspravljajući o prednostima i nedostacima obuke do tog trenutka.
Komentari trebaju biti vođeni standardima orisa obuke i ocjenjivanja. Za
vrijeme raščlambe nakon djelovanja treba izmijeniti i nadopuniti radne
listove o stručnosti te zabilježiti te izmjene i dopune.

 
f. Taktička hodnja po cesti i prolaz kroz crtu vlastitih snaga su slijedeći

elementi za završnu RND koja obuhvaća one dijelove situacijske vježbe
koji su se dogodili nakon prve RND.  Može se provesti jedna RND
umjesto dvije, ali će tada zadaci instruktora dati manje povratne sprege.
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POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA

ZADAĆA:  POSJEDANJE PODRUČJA PRIKUPLJANJA  (7-1-1001) (FM 7-20)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Bojni je izdana zapovijed da se pokrene do područja prikupljanja i da se
pripremi za buduća djelovanja. Situacija omogućuje neprijateljski proboj ili zračno-
desantnu navalu, ali nije vjerojatno. Vjerojatni su neprijateljski zračni napadi i
kopneni napadi razine I. Neprijatelj provodi izviđanja na razini desetine i voda. Bojni
je dano općenito područje i dopušteno da odabere točnu lokaciju područja
prikupljanja. Raspoloživa je nadopuna opskrbe i održavanje.

STANDARD :

     a.  Bojna kreće sa svim  osobljem i neophodnom opremom u svoje dodijeljeno
          područje najkasnije do vremena koje je određeno u zapovijedi.
     b.  Glavnina snaga bojne nije iznenađena neprijateljem.
     c.  Izvidničke skupine neprijateljske bojne veličine voda ili manje postrojbe
          nastoje se povući probijanjem van područja prikupljanja bojne.
     d.  Bojna podnosi najviše 15 posto gubitaka od neprijateljskih postrojbi koje
          napadaju.
     e.  Bojna dovršava pripreme kao što je određeno operativnom zapovijedi u skladu
          s namjerom zapovjednika.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE Z NZ

*1. Zapovjednik bojne i njegovo osoblje odabire područje
      prikupljanja koje pruža :

     a.  Prikrivanje i prostor  za razvijanje.
     b.  Odgovarajuće smjerove ulaza i izlaza.
     c.  Obranu i sigurnost.

*2. Zapovjednik bojne izdaje operativnu zapovijed koja :

     a.  Određuje područje za svaki podređeni element.
     b.  Određuje prethodnicu, naputke za prethodnicu i vođu
          prethodnice  (obično zapovjednik zapovjedništva i zapovjedne
          satnije ili S1).  Prethodnica uključuje dovoljno osoblja za odabir i
          obilježavanje  smjerova, vođenje glavnine snaga na položaje i
          sigurnost područja.
     c.  Određuje zapovijed za hodnju koja dopušta brzo zaposjedanje.
     d.  Omogućuje obranu.
     e.  Određuje prioritet rada i omogućuje održavanje i nadopunu
          opskrbe.
     f.  Ako je moguće, posjeda u uvjetima ograničene  vidljivosti.
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+*3. Prethodnica bojne, pod nadzorom zapovjednika i zapovjedne
        satnije, izvršnog časnika ili određenog vođe, kreće se do
        područja prikupljanja te se priprema za dolazak bojne.

     a.  Uspostavlja početno osiguranje.
     b.  Izviđa područje i odabire mjesta koja podupiru zaposjedanje i
          provedbu zadaće područja prikupljanja.
     c.  Obilježava sektore satnije i voda.
     d.  Provjerava i obilježava ili ukljanja neprijateljske zapreke i mine.
     e.  Provjerava nuklearnu, biološku i kemijsku kontaminaciju.
     f.   Odabire lokaciju za minobacače bojne.
     g.  Odabire lokaciju zapovjednog mjesta bojne i položaje ZM satnije.
     h.  Odabire lokaciju pokretne logističke baze bojne.
     i.   Postavlja komunikacijsku žicu gdje je potrebno.

+*4. Bojna zauzima područje prikupljanja.

     a.  Glavnina snaga kreće se na položaj bez zaustavljanja ili
          blokiranja smjerova.
     b.  Održava se stega glede buke, svjetla i maskiranja.

+*5. Bojna djeluje u području prikupljanja u skladu s
        uspostavljenim prioritetom rada (mogu varirati ovisno o
        stalnom operativnom postupku postrojbe i zadaći).

     a.  Održava sigurnost. Nijedan neprijateljski element veličine
          desetine  ne može se kretati neotkriven u krugu od 300 metara od
          bilo kojeg položaja. Uspostavlja motrilačke postaje i
          provodi ophodnje u skladu s čimbenicima zadaće, neprijatelja,
          zemljišta, vlastite snage i raspoloživog vremena.
     b.  Zrakoplov ne može preletjeti  područje prikupljanja bez
          otkrivanja.
     c.  Održava prikrivanje.
     d.  Maksimalno koristi vrijeme za pripremu  slijedećih djelovanja
          koja će uključivati:

•  Podizanje stupnja spremnosti kako bi se osiguralo da
su zadovoljeni minimalni zahtjevi postrojbe u skladu s
operativnom zapovijedi i namjerom zapovjednika.

•  Postotak vojnih kompleta, temeljnih borbenih
kompleta, i borbenih kompleta propisanog popisa opreme
koja je pri ruci pri kraju razdoblja (trebalo bi postići 100
posto).

•  Priprema i priopćenje operativnih zapovijedi na
razini satnije i voda, provedba povratnih brifinga i proba te
zapovjedno izviđanje.

•  Preventivni pregledi i servisi provedeni na svim
sustavima.
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 +*6. Bojna provodi obranu područja prikupljanja.
 
     a.  Neprijateljska djelatnost ne sprječava djelovanja bojne više od
          jednog sata.

 
 +*7. Bojna napušta područje prikupljanja.
 
     a.  Pokrenuti svu opremu i opskrbna sredstva u određeno vrijeme kao
          što je navedeno u operativnoj zapovijedi.
     b.  Izvući sve postavljene mine i zapreke.   
     c.  Voditi obavještajno čišćenje područja. Nikakva oprema niti
          obavještajni materijal ne ostaje u području prikupljanja.
     d.  Ukloniti znakove nazočnosti postrojbe u području prikupljanja
          (smeće, ciljne oznake, komunikacijsku žicu, itd.).
   

 
 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE

 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 

 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 
 ZADAĆA: PREKINUTI djelatnosti pripreme bojne
 
 UVJET: Suprotna strana napada / provodi posebna djelovanja protiv bojne
pripremajući se za borbena djelovanja u području prikupljanja. Suprotna strana ima
jedan vod i koristi nezaklonjene elemente veličine voda i desetine. Helikopteri su
dostupni za smještanje prijateljskih položaja. (Vidjeti FM 100-2-3, 5. poglavlje)
 
 STANDARD:
 
 1.  Suprotna strana može zaustaviti djelatnosti pripreme bojne.
 2.  Helikopteri suprotne strane mogu otkriti i prepoznati područja prikupljanja
      satnije u  krugu od 500 metara
 
 

 Z  -  Zadovoljio
 NZ  -  Nije zadovoljio
 *  -  Zadaća vođe
 +  -  Kritična zadaća
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA:   TAKTIČKA HODNJA   (7-1-1002) (FM 7-20)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET:  Bojna je primila zapovijed da se kreće na novu lokaciju označenim
smjerom. Označeno je vrijeme polazne točke i oslobađajuće točke. Poznato je da će
neprijateljski elementi veličine voda djelovati unutar područja bojne. Mogući su
neprijateljski zračni udari.
 
 STANDARD :
 
      a.  Bojna prelazi i čisti polaznu točku i oslobađajuću točku u označeno
           vrijeme.
      b.  Bojna slijedi propisani smjer bez skretanja, osim ako neprijateljsko djelovanje
           ne zahtijeva nešto drugo ili po zapovijedi višeg zapovjedništva.
      c.  Neprijatelj ne iznenađuje glavninu snaga bojne.
      d.  Bojna ima najviše 10 posto gubitaka.
      e.  Bojna, u kojoj svaki čovjek nosi ukupni teret koji ne prelazi 32 kg, kreće se 20
           km  /12,5 milja u 4 sata smjerom koji ima ravno tlo. (Dodati 5 minuta po milji
           (1 milja  =1609,34 m) za kretanje kroz šikaru i 10 minuta za svaku milju od 10
           posto uspona.)
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 *1. Zapovjednik bojne i  stožer planiraju i izdaju zapovijed za
       hodnje koja uključuje:
 
     a.  Smjerove za oslobađajuću točku i polaznu točku.
     b.  Smjer.
     c.  Zapovijed za hodnju.
     d.  Lokaciju i vrijeme polazne točke i oslobađajuće točke.
     e.  Određivanje prethodnice.
     f.  Određivanje skupina prethodnice.
     g.  Razmaci između postrojbi.

  

     h.  Hodna brzina.
     i.   Formacija.
     j.   Paljbena potpora i bliska zračna potpora.
     k.  Nadzorne mjere.
     l.   Plan odmora / djelovanja pri zaustavljanju.
     m. Djelovanja pri dodiru s neprijateljem.
     n.  Lokacija vođa i plan komunikacija.
     o.  Plan nadzora vojnika koji zaostaju za postrojbom.
     p.  Plan evakuacije ranjenika.
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 +2. Bojna se priprema za hodnju po cesti
 
     a.   Sve vojničke komplete provjeravaju vođe.
     b.   Provjeravaju se stopala vojnika i po potrebi se provodi
           preventivno održavanje.

c. Zapovijeda se korištenje / pijenje veće količine vode.
d. Nose se intravenozna sredstva i boce za infuziju u skladu sa

           standardnim operativnim postupkom
 
 +3. Bojna provodi izviđanje smjera koje pruža :
 
     a.  Raspoloživost i uvjete smjerova.
     b.  Potvrdu polazne točke / oslobađajuće točke.
     c.  Lokaciju kritičnih točaka.
     d.  Lokaciju i prikladnost područja  prikupljanja.
     e.  Udaljenosti između kritičnih točaka i ukupnu udaljenost između
          polazne točke i oslobađajuće točke.
     f.   Lokaciju zapreka.
     g.  Broj potrebnih vodiča i njihove lokacije.
     h.  Nuklearno, biološko, kemijsko motrenje područja prikupljanja.
     i.   Informacije o neprijateljskim djelatnostima duž smjera.
     j.   Pomoćni smjerovi, po potrebi.
 
 +4. Bojna provodi hodnju po cesti.
 
     a.  Elementi se kreću u skladu s naputcima zapovijedi za hodnju.
     b.  Svaka postrojba za hodnju stiže i čisti polaznu točku u skladu s
          operativnom zapovijedi.
     c.  Postrojbe za hodnju održavaju hodnu brzinu i intervale u skladu s
          operativnom zapovijedi.
 
 +5. Bojna održava sigurnost tijekom hodnje.
 
     a.  Glavninu snage ne iznenađuje neprijatelj.
     b.  Sigurnosni elementi uklanjaju neprijateljske elemente kako bi se
          dopustilo neprekidno kretanje glavnine snaga.
 

  

 
 

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”
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 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 
 ZADAĆA: PREKINUTI taktičku hodnju po cesti bojne.
 
 UVJET: Suprotna strana ima vod (+) smješten na smjeru hodnje bojne.
 
 STANDARD:
 
 1.  Suprotna strana angažira glavninu snaga bojne i uništava više od 10 posto snage
      bojne.
 2.  Bojna je zadržana više od jednog sata.
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 ELEMENT:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA:   PROLAZ  KROZ  RASPORED PRIJATELJSKIH / VLASTITIH
                      SNAGA                                   (7-1-1003) (FM 7-20)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET:  Bojna provodi taktička djelovanja, koja zahtijevaju prednje ili pozadinske
prolaze kroz raspored prijateljske postrojbe. Neprijatelj može napasti neizravnom
paljbom, zrakoplovom te zaklonjenim ili nezaklonjenim elementima veličine satnije.
 
 STANDARD :
 
     a.  Prolaz se provodi u skladu s operativnom zapovijedi.
     b.  Prolaz ne prekida obranu stacionarne postrojbe.
     c.  Neprijatelj ne iznenađuje glavninu snaga.
     d.  Bojna ne trpi gubitke zbog prijateljske / vlastite paljbe.
     e.  Bojna trpi najviše 10/20 posto gubitaka tijekom izlaznog / ulaznog prolaza.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 *1. Zapovjednik bojne i  stožer planiraju prolaz.
 
     a.  Smjerovi i staze pružaju zaklon i prikrivanje. Ne prekidaju obranu
          i  omogućuju brzo kretanje.
     b.  Određeni su znakovi prepoznavanja i oznake.
     c.  Usklađeni su  planovi izravne, neizravne paljbe i bliske zračne
          potpore.
     d.  Određene su nadzorne mjere i grafički prikazi općeg manevra.
     e.  Planovi osiguravaju održavanje dodira s neprijateljem i neprekidnu
          paljbu na neprijatelja.
     f.  Postrojba za pokrivanje planira žurnu logističku potporu postrojbi
          koja prolazi.
     g.  Određene su crte i mjere prijenosa borbene odgovornosti.
     h.  Određene su staze / smjerovi prolaza za kontaminirane postrojbe.
 

  

 +*2. Bojna održava vezu kako bi razmijenila informacije za prolaza
         kroz raspored.
 
     a.  Određivanje i vrsta postrojbi koje prolaze.
     b.  Lokacija crte prijenosa borbene odgovornosti.
     c.  Zadaća postrojbi i zamisao djelovanja.
     d.  Nuklearno, biološko kemijska kontaminacija (ako je ima).
     e.  Planovi / nadzorne mjere izravne, neizravne paljbene potpore i
          bliske  zračne potpore.
     f.  Neprijateljska situacija.
     g.  Prijateljske lokacije (dan i noć).
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     h.  Točke dodira / usklađivanja.
     i.   Motrilačke postaje i smjerovi ophodnje.
     j.   Oslobađajuće točke.
     k.  Staze i točke prolaza.
     l.   Lokacije i vrste zapreka
     m. Područja prikupljanja / napadni položaji.
     n.  Lokacije borbene potpore i logističke potpore za potporu u hitnim
          slučajevima.
     o.  Smjerovi.
     p.  Znakovi prepoznavanja, pozivni znakovi, frekvencije, kodirane
          riječi,  signali, pozivi i lozinke.
     r.  Informacije o uputama za održavanje veza.
 
 +*3. Bojna provodi izviđanje i koordinaciju područja prolaza.
 
     a.  Izvidnička skupina uspostavlja točke dodira koje su lako
          prepoznatljive i  koje su na smjerovima kretanja.
     b.  Izvidnička skupina uspostavlja staze prolaza. Staze su očišćene od
          zapreka, pružaju prikrivanje i dopuštaju integraciju s planom
          napada ili  povlačenja.
     c.  Izvidnička skupina uspostavlja područje prikupljanja / napadne
          položaje.  Područja i položaji uspostavljaju se tamo gdje ne
          smetaju  stacionarnim postrojbama, ali pružaju zaklon, prikrivanje i
          dovoljno prostora za razvoj.
    d.  Izvidnička skupina uspostavlja oslobađajuće točke i položaje
         stcionarne snage tijekom prolaza.
 
 +*4. Bojna se povezuje sa stacionarnim postrojbama.
 
     a.  Uspostavlja vezu na točkama dodira prije nego što ih dostignu
          vodeći  elementi.
     b.  Omogućuje promjene plana stacionarnim postrojbama u roku od
          10 minuta.
 
 +*5. Bojna provodi prolaz.
 
     a.  Izvidnici postrojbe koja prolazi znaju koji elementi prolaze kroz
          koje točke prolaza.
     b.  Vozila koja prolaze koriste pravilne vizualne znakove.
     c.  Postrojbe prolaze kroz stacionarni elemenat u vremenskom
          razdoblju koje je određeno operativnom zapovijedi i bez zastajanja.
     d.  Održava se zaklon, prikrivanje i razvoj. Gubici nisu veći od
          10/20 posto.
     e.   Ne dolazi do pogibije od prijateljske izravne ili neizravne
          paljbe ili od mina.
     f.  Za izlaz održava se minimalni radio promet ili radio šutnja.
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 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 

 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 
 ZADAĆA 1: PROVESTI obranu veličine satnije
 
 UVJET: Neprijateljska satnija provodi obranu
 
 STANDARD:
 
 1.  Suprotna strana može odrediti vrijeme i lokaciju prolaza.
 2.  Suprotna strana vrši paljbu na bojnu tijekom prolaza koja zaustavlja vodeću
      satniju(-je) na više od jednog sata.
 3.  Suprotna strana nanosi više od 10 posto gubitaka bojni koja prolazi.
 4.  Suprotna strana sprječava bojnu da svo osoblje prođe kroz stacionarnu postrojbu.
 
 ZADAĆA 2: PROVESTI gonjenje suprotne strane veličine bojne
 
 UVJET: Prijateljska snaga provodi povlačenje. Bojna suprotne strane provodi
gonjenje u skladu s FM 100-2-1, 5. poglavlje.
 
 STANDARD: Suprotna strana nanosi bojni više od 20 posto gubitaka tijekom prolaza
kroz crte.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA:  TAKTIČKO KRETANJE   (7-1-1004) (FM 7-20)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET :  Bojna ima tablice organizacije i opreme koje zahtijeva raščlamba zadaće,
neprijatelja, zemljišta, vlastite snage i raspoloživog vremena; na svim vrstama
zemljišta; u bilo kojim vremenskim uvjetima; za vrijeme danjeg svjetla ili ograničene
vidljivosti. Bojna ima određeni ili implicirani zadatak za provedbu taktičkog  kretanja
u priprimi za bilo koje dano djelovanje.
 
 STANDARD :
 
     a.  Bojna se kreće određenim smjerom ili stiže u vrijeme i na odredište određeno
          u  zapovijedi.
     b.  Bojna se pridržava svih grafičkih nadzornih mjera.
     c.  Neprijatelj ne iznenađuje glavninu snaga bojne.
     d.  Bojna stupa u početni dodir s jednom trećinom bojne ili manje, i održava
          sposobnost manevra.
     e.  Bojna koristi onu formaciju i tehniku kretanja koju je zapovijedio vođa.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 *1. Zapovjednik bojne i plan stožera izdaju operativnu zapovijed i
       pripremaju se za taktičko kretanje.
 
     a.  Osigurati da plan omogućuje sigurnost, početni dodir s
          minimalnim  snagama, prilagodljivost, zaklon i prikrivanje.
     b.  Osigurati da smjerovi i pravci omogućuju prikrivanje te izbjeći
          kanaliziranje ako prije nisu očišćeni.
     c.  Ako su odbrani višestruki smjerovi, osigurati da omogućuju
          međusobnu potporu među kolonama (jedan element može se
          brzo  kretati kako bi paljbom i manevrom pomogao drugom).
     d.  Omogućiti sigurnost. Određeno je da postrojbe omoguće
          prednju,  bočnu i pozadinsku sigurnost.

  

     e.  Odrediti prethodnicu.
     f.   Odrediti formaciju i zapovijed za hodnju.
     g.  Identificirati opasna područja (područja povećane izloženosti ili
          ograničenja) te pripremiti planove za nepredviđeno djelovanje.
     h.  Odrediti nadzorne i mjere usklađivanja kako bi se olakšalo
          izvješćivanje i dopunske zapovijedi.
     i.   Smjestiti minobacače i inženjerce naprijed u koloni.
     j.   Dati zapovijedi i uloge protuoklopnim sredstvima, ovisno o
          zemljištu  i   prijetnji.
     k.  Smjestiti protuzračno topništvo naprijed za sigurnost i pokriti
          kretanje  kroz  izloženo područje.
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     l.  Osigurati da postavljanje borbenih pokretnih logističkih baza
         pruža  zaštitu i brzu logističku potporu.
 
 +2. Bojna započinje kretanje.
 
     a.  Prelazi polaznu crtu u označeno vrijeme
     b.  Osigurava da izvidnica  očisti ili pronađe zapreke,  neprijateljske
          položaje, opasna područja i prohodni teren.
     c.  Raspoređuje teret po vojnicima u skladu s operativnom
          zapovijedi.
 
 +3. Bojna održava sigurnost.
 
     a.  Bojna održava sigurnost naprijed do bokova i u pozadini u svako
          vrijeme. Neprijatelj ne može iznenaditi izravnom paljbom
          glavninu  snaga i prethodnicu.
     b.  Međuprostori se ne razvijaju između glavnina snaga i sigurnosnih
          elemenata.
      c. Glavnina snaga nije iznenađena neprijateljskim približavanjem.
          Motre se sva vjerojatna približavanja glavnini snaga bojne
          velikom  brzinom.
 
 +4. Prethodnica održava međusobnu potporu.
 
     a.  Kada su određene dvije prethodnice, iste moraju biti u takvom
          rasporedu, da u roku od 30  minuta, manevrom dođu na položaj
          za međusobnu potporu.
     b.  Vodeći elementi glavnine snaga mogu se kretati na položaje za
          potporu prethodnice u roku od 30 minuta.
 
 +*5. Bojna smanjuje izlaganje opasnosti.
 
     a.  Kombinacija razvoja, nadzora, uporabe dima i sigurnosti treba
          ograničiti izlaganje bojne na jedan vod iz bilo kojeg smjera
          odjednom.
     b. PZO oružje raspoređeno je za pokrivanje svih elemenata bojne na
         otvorenim područjima.
 
 +6. Bojna poduzima djelovanje pri zastajanju.
 
         Glavnina snaga (po potrebi i prethodnica) se razvija, zauzima
         zaklon i postavlja sveukupnu sigurnost u roku od pet minuta
         stajanja. Treba ponovno započeti kretanje u roku od pet minuta
         nakon što je izdana  zapovijed.
 
 +7. Bojna se kreće kroz ograničena područja / tjesnace / točke
       zagušenja.
 
     a.  Čisti i osigurava ograničena područja prije prolaska glavnine
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          snaga. Tijekom prolaska nema prijateljskih gubitaka.
     b.  Čisti i osigurava dalju stranu (slijedeće obilježje zemljišta)
          ograničenog područja prije nego što prođe glavnina snaga.
          Tijekom  napuštanja područja nema prijateljskih gubitaka.
     c.  Održava razvoj.
     d.  Brzo provjerava područje.
 
 +*8. Bojna izvješćuje informacije o zemljištu i zaprekama.
 
         Svaka informacija o zemljištu ili prepreci koja bi mogla utjecati na
          druge elemente brigade izvješćuje se brigadi.
 
 +*9. Bojna pronalazi i izvješćuje o neprijatelju.
 
         Pronađene su sve neprijateljske postrojbe veličine voda ili veće.
 
 10. Bojna obilazi ili poražava neprijateljski sigurnosni element.
 
     a.  Neprijateljski vod je ili suzbijen (ne može se povlačiti ili
          manevrirati) ili je uništen od strane prethodnice, ovisno o namjeri
          zapovjednika  brigade glede bojne.
     b.  Bojna gubi manje od 10 posto od neprijateljskog djelovanja.
     c.  Obilaženje ili napad završava u roku od jednog sata.
 
 +11. Bojna provodi djelovanja pri dodiru.
 
     a.  Vodeći element podnosi početna izvješća koja identificiraju
          lokaciju  neprijateljskih snaga u krugu od 500 metara i veličine do
          80 posto,  te identificiraju djelatnost.
     b.  Neizravne paljbe i bliska zračna potpora traže se u roku od pet
          minuta.
 

  

 
 

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 

 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 
 ZADAĆA 1: PROVESTI napredovanje za stupanje u dodir suprotne strane veličine
bojne za provedbu djelovanja.
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 UVJET: Bojna suprotne strane provodi napredovanje za stupanje u dodir. Dani
smjerovi napredovanja podudaraju se s onima bojne.
 
 STANDARD:
 
 1.  Suprotna strana nanosi bojni vše od 10 posto gubitaka.
 2.  Bojna suprotne strane probija ili obilazi bojnu sa 70 posto svoje snage.
 
 
 ZADAĆA 2: PROVESTI djelovanja sigurnosne zone voda.
 
 UVJET: Suprotna strana uspostavlja stražu veličine voda u napadnoj zoni bojne.
 
 STANDARD:
 
 1.  Suprotna strana nanosi bojni više od 10 posto gubitaka.
 2.  Bojna je zadržana više od jednog sata.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA:  BORBA /  DJELOVANJE U  SUSRETU   (7-1-1007)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET:  Bojna provodi taktičko kretanje kao dio napadajnog, obrambenog ili
djelovanja odstupanja. Nema prednje snage za pokrivanje. Bojna susreće
neprijateljsku snagu u neočekivano vrijeme i  mjestu. Neprijateljska snaga može biti
stacionirana ili u pokretu te se može angažirati s neizravnom paljbom, zračnom
potporom ili kopnenom snagom veličine satnije ili manje veličine.
 
 STANDARD :
 
     a.  Bojna se kreće najkasnije do vremena određenog u operativnoj zapovijedi.
     b.  Bojna određuje neprijateljsku snagu ili položaj prije nego što je angažirana
          glavnina snaga.
     c.  Bojna ima manje od 30 posto gubitaka.
     d.  Bojna nema nikakve gubitke od prijateljskih paljbi.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 +1. Izvidnički vod identificira lokaciju i djelovanje neprijatelja.
 
     a.  Vodeći elementi su određeni i podnosi se izvješće o njihovom
          djelovanju i veličini.
     b.  Izvješće se podnosi dovoljno rano kako bi se prethodnici
          dopustilo razmještanje prije dodira.
 
 +2. Satnija prethodnice provodi djelovanja pri dodiru i razvija
        situaciju.
 
     a.  Prethodnica elementa bojne otkriva borbeni izviđački vod.
     b.  Gubici bojne su najviše 1 posto od početnog angažiranja.
          Neprijateljski vod je uništen ili prisiljen na odlazak u žurnu
          obranu.  Satnija prethodnice odlazi u žurnu obranu ili napad.
     c.  Zapovjedniku bojne podnosi se točno izvješće o veličini,
          djelatnosti  i lokaciji u roku od 15 minuta.

  

    d.  Održava se dodir s neprijateljem kako bi se osiguralo
         spriječavanje manevra ili iznenađenja bojne na drugoj lokaciji.
     e.  Izvidnici obilaze vodeće neprijateljske elemente. Saznaju i
          izvješćuju  o lokaciji i djelatnostima glavnine snaga neprijatelja
          prije nego što neprijatelj  stupi u dodir s bojnom.
 
 +3. Zapovjednik bojne izdaje dopunsku zapovijed.
 
     a.  Izdaje dopunsku zapovijed u roku od pet minuta od početnog
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          izvješća koje podnosi vodeća satnija ili izvidnici.
     b.  Omogućuje suzbijanje i uništenje razmještene neprijateljske
          bojne.
     c.  Zauzima dominantno zemljište.
     d.  Omogućuje sigurnost i obranu duž vjerojatnih neprijateljskih
          smjerova.
     e.  Iznosi plan paljbe i kretanja. Satnije se upućuju ili na postavljanje
          žurne zasjede, žurne obrane, napada paljbom i navalu ili na
          suzbijanje i  obilaženje neprijatelja.
     f.  Planira neizravne paljbe i traži blisku zračnu potporu.
 
 +4. Razmješta se glavnina snaga.
 
     a.  Razmještaj u navalu, obranu ili žurnu zasjedu počinje u roku od
          20 minuta nakon dopunske zapovijedi zapovjednika.
     b.  Razmještaj počinje u skladu s dopunskom zapovijedi
          zapovjednika.
     c.  Razmještaj je brži od neprijatelja.
     d.  Tehnike kretanja i sigurnosti izvidnika i drugih podređenih
          elemenata sprječavaju da izvidnici budu uhvaćeni u nepovoljnom
          položaju ili iznenađeni suprotnom stranom.
 
 +5. Bojna uništava neprijatelja.
 
     a.  Neprijateljska bojna je uništena ili  zaobiđena.
     b.  Bojna se može ponovno organizirati u najmanje dvije satnije.
   

 
 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE

 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE

 
 ZADAĆA: PROVESTI hodnju ili kretanje suprotne strane u predborbenoj formaciji i
susretno djelovanje.
 
 UVJET: Bojna suprotne strane provodi napredovanje za stupanje u dodir i djelovanje
u susretu u skladu s FM 100-2-1, 5. poglavlje. Rezultat njezine zone i neposrednog
cilja  jest dodir s bojnom.
 
 STANDARD:
 
 1. Suprotna strana nanosi bojni više od 30 posto gubitaka.
 2. Suprotna strana probija ili obilazi bojnu s više od 70 posto bojne suprotne strane.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA:   NAVALA   (7-1-1008) (FM 7-20)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET :  Bojni je izdana za  povijed da napadne ili iz nepripremljenog obrambenog
položaja ili kroz prijateljsku bojnu kako bi otvorila prolaz u neprijateljskoj obrani
poražavanjem neprijateljske satnije. To i širina zone ne dopuštaju obilaženje ili širok
obuhvat. Neprijateljska satnija je na položaju 24 sata i ima raširene ali nepripremljene
zapreke, rovove i utvrđene položaje  za ključna oružja koje opslužuje posada.
Neprijatelj može protunapasti s elementom veličine satnije. Bojna ima jedan topnički
divizion u izravnoj potpori i jedan pridodani borbeni inženjerijski vod.
 
 STANDARD :
 
     a.  Bojna započinje navalu najkasnije do određenog vremena u skladu s
          operativnom / dopunskom zapovijedi brigade.
     b.  Glavninu snaga bojne ne iznenađuje neprijatelj.
     c.  Djelovanje je ispunjeno sukladno namjeri zapovjednika. (Sto posto neprijatlja
          je ubijeno, zarobljeno ili prisiljeno povlačiti se od cilja.)
     d.  Bojna nema više od 30 posto gubitaka.
     e.  Bojna sprječava neprijateljski protunapad sukladno namjeri zapovjednika.
     f.   Bojna nema gubitke od prijateljske paljbe.

 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 +1. Bojna provodi izvidnička djelovanja koja :
 
     a.  Prikupljaju dovoljno informacija za planiranje napada koristeći
          neprijateljske slabosti.
     b.  Određuju sve postojeće zapreke, tenkove, protutenkovske
          topove, protutenkovske strojnice, zone paljbe, uporišne točke
           voda, krajnje zaštitne crte paljbe .
     c.  Određuju smjerove, nadzor i položaje potpore paljbom za
          uporabu od strane prijateljskih snaga.

 
 

 

     d.  Traže pomoć od brigade i od postrojbi u dodiru.
     e.   Ne otkrivaju zamisao, lokaciju ili vrijeme napada.
     f.   Usklađene su s postrojbom u dodiru.
 
 *2. Zapovjednik bojne razvija i priopćava OPZAP  za napad.
 
     a.  Plan se razvija otkrivanjem slabosti neprijatelja, zatim uporabom
          paljbe i manevra kako bi se dostigle i iskoristile te slabosti. Bojna
          ispunjava zadaću s manje od 30 posto gubitaka.
     b.  Paljbama i snagama su određene i dodijeljene zadaće kako bi se
          izolirala točka koja se napada. Neprijatelj je suzbijen kako bi se
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          snage koje se premještaju zaštitilo od napada.
     c.  Manevar  koristi slabosti (lokacija na koju neprijatelj nije
          usmjeren da ju brani). Smjerovi manevra izbjegavaju zapreke i
          otvorena područja pokrivena neprijateljskim paljbama. Tamo gdje
          se  to ne može učiniti, rade se planovi za probijanje zapreka i
          neutraliziranje neprijateljskih paljbi.
     d.  Koncentracija napada je usmjerena na jedan vod u isto vrijeme.
     e.  Posebne zadaće dodijeljene su svakoj manevarskoj satniji (nadzor
          ili  položaji potpore paljbom sa sektorima paljbe ili ciljevima na
          zemljištu). Te satnije mogu izolirati male postrojbe i zatim
          usmjeriti svoju  borbenu moć protiv njih.
     f.  Razvijaju se planovi za proboj zapreka i prolaz kroz njih. Budući
          da je neprijateljski položaj obično zaštićen minskim poljima,
          detaljno planiranje za proboj je dovršeno na razini bojne s
          označenim  satnijama i organiziranim zadatkom. Inženjerci se
          obično pridodaju  probojnom elementu.
     g.  Djelovanja na cilj detaljno se planiraju, uključujući ona za
          učvršćenje i ponovno organiziranje. Uvodi se koncept s mjerama
          usklađivanja za koordinaciju paljbi i manevar višestrukih satnija u
          navali na neprijatelja.
     h.  Neizravne paljbe se planiraju i koordiniraju s obrascem S2.
          Planira se i cilja neutraliziranje neprijateljskog oružja koje može
          angažirati napadajne položaje satnije (dim, potpora zalaganja za
          prodor i blokiranje protunapada paljbom). Uključene su nadzorne
          mjere koje vremenski reguliraju kretanje manevarskih snaga s
          neizravnim paljbama.
     i.   Plan je razvijen tako da iznenadi i obmane neprijatelja glede
          zamisli i lokacije.
     j.   Dani su naputci o pripremnim djelovanjima koja se koordiniraju s
          podređenim postrojbama / elementima vremenom određenim u
          operativnoj zapovijedi.
     k.  Određen je prednji prolaz kroz crte i pokrivanje prolaza slijedeće
          bojne.
 
 +3. Bojna se priprema za napad.
 
     a.  Izviđanje vođa odvija se od viših razina do razine voda.
     b.  Priprema i obilježava smjerove i položaje potpore paljbom
          /nadzora  te ih priopćava svim članovima koji ih koriste.
     c.  Provodi probe i povratne brifinge za sve vođe i primarno osoblje.
     d.  Osigurava stvaranje zaliha nadzornih položaja potpore paljbom i
          minobacačkih položaja s dodatnim streljivom.
     e.  Provodi proboj kroz zapreke, obilježava i osigurava sve prolaze i
          svima priopćava kako su obilježeni.
     f.   Nadopunjuje planove na temelju neprekidnog izviđanja i motrenja
           neprijatelja. Postrojbama priopćava potrebne nadopune.

g. Osigurava da pripreme ne otkrivaju plan napada.
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 +4. Bojna zaustavlja, izolira, suzbija i uništava neprijatelja paljbom.
 
     a.  Suzbija neprijatelja na položaju izravnom i neizravnom paljbom.
     b.  Obmanjuje neprijatelja glede smjera glavnog napora.
     c.  Sprječava ga da poboljša svoje položaje, da manevrira protiv
          bojne te da manevarsku snagu angažira s izravnim paljbama.
     d.  Izolira lokaciju ili napad od međusobne potpore.
     e.  Pripremna paljba, ako se rabi, nanosi najmanje 20 posto gubitaka
          prije početka navale.
 
 +5. Bojna provodi prodor / početni proboj.
 
     a.  Probijaju se neprijateljske zapreke ili se pronalaze i obilježavaju
          smjerovi obilaženja. Ti smjerovi omogućuju brzi zaštićeni
          prolaz  navalnog elementa (vidjeti sljedeće podzadaće).
     b.  Očiste se najmanje dva smjera. Ti su smjerovi dovoljno široki za
          prolaz navalnog elementa. Očišćeni su od svih mina i jasno
          obilježeni.
     c.  Snaga za prodor gubi najviše 30 posto borbene opreme i osoblja.
 
 +6. Bojna provodi navalu na neprijatelja.
 
     a.  Sve neprijateljske satnije su uništene, pa ne mogu ometati prolaz
          sljedeće snage.
     b.  Uništeno je svo oružje koje opslužuje posada kao i organizirano
          pješaštvo na objektu.
     c.  Osvojeno je svo zemljište kojim dominira objekat.
     d.  Bojna ima najmanje dvije borbeno učinkovite satnije na kraju
          napada.
     e.  Navala je vremenski usklađena. (Djelovanja kretanja i paljbe
          međusobno se podupiru kako bi sprječila pojedinačni napad).
     f.  Bojna udara neprijatelja prije nego što može reagirati, i udara u
          točku  slabosti.
     g.  Bojna odbija neprijateljski protunapad.
 

  

 
 

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”
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 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 

 ZADAĆA: PROVESTI obranu veličine satnije
 
 UVJET: Satnija suprotne strane je uspostavila obranu u skladu s FM 100-2-1,
 6. poglavlje.
 
 STANDARD:
 
 1.  Bojna se ne može probiti preko satnije suprotne strane (osim planiranih paljbenih
      džepova) s elementom većim od voda.
 2.  Suprotna strana nanosi bojni više od 30 posto gubitaka.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA :   NAPAD / PROTUNAPAD PALJBOM   (7-1-1009) (FM 7-20)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET :  Bojni je izdana zapovijed da se kreće na borbeni položaj i provodi napad
paljbom kao potporni ili napad vezanja ILI protunapad paljbom. Dodijeljen joj je ili
borbeni položaj i sektor paljbe / područje djelovanja ILI smjer napredovanja i cilj, ali
namjera nije zaustaviti  manevar i prijeći preko neprijateljskog položaja. Neprijatelj
može biti stacionaran ili u pokretu. Stacionarni neprijatelj može biti od veličine satnije
do veličine bojne (vidjeti FM 100-2-1, 6. poglavlje). Neprijatelj u pokretu može biti
od bojne do pukovnije u formaciji hodnje ili predborbenoj formaciji s malo prednjeg
izviđanja. (Element koji je protu-napadnut paljbom izgubio bi većinu izviđačkih
elemenata u početnim djelovanjima probijanja) (vidjeti FM 100-2-1, 5. poglavlje).
Namjera bojne je uništenje, potiskivanje, suzbijanje ili zavaravanje.
 
 STANDARD :
 
     a.  Neprijatelj se ne može povući ili ponovno smjestiti ako namjera uključuje

     vezanje neprijatelja.
     b.  Gubici bojne su manji od 20 posto.
     c.  Tamo gdje je namjera uništenje neprijatelja, neprijatelj podnosi najmanje 75
          posto gubitaka.
     d.  Neprijatelj ne može angažirati prijateljske snage ako je namjera potiskivanje.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 *1. Zapovjednik bojne planira napad i izdaje operativnu zapovijed
       koja pruža :
 
     a.  Sveukupno pokrivanje neprijateljskih obrambenih položaja ili
          prilaza. Sektori paljbe / područja djelovanja dodijeljeni su svakoj
          satniji kako  bi se osiguralo to pokrivanje.

b. Nadzorne mjere za omasovljenje, distribuiranje i premještanje
         izravne i  neizravne paljbe.
     c.  Dodjela prostora: borbeni položaji ili zone / smjer napredovanja
          kako bi  se omogućilo smještanje za angažiranje neprijatelja.
          Priprema se  paljba i manevar koji su obično potrebni za
          ispunjenje zadaće.

  

     d.  Sigurnost i sveukupna obrana; točke dodira ili druge mjere
          usklađivanja označene za poticanje povezanosti među satnijama.
          Prije početka napada treba omogućiti maksimalnu uporabu
          skrivenih  položaja i prirodnih borbenih položaja.
     e.  Mjere za skrivanje i zavaravanje od neprijateljskog kretanja;
          zauzimanje i namjera djelovanja.
     f.  Naputci za pripremu napada paljbom. Moguće pripreme
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          uključuju  izviđanje, pripremu smjerova, sigurnost smjerova
          kretanja, paljbu na  položaje prije kretanja glavnine snaga i
          stvaranje zaliha sredstava  V. kategorije.
     g.  Naputci za kretanje na početne borbene položaje.
     h.  Nadopuna opskrbe  sredstava V. kategorije koja se koriste za
           vrijeme napada paljbom (logistički paketi ili opskrbna sredstva u
           borbenim  pokretnim logističkim bazama) kako bi se omogućio
           nastavak napada.
 
 +2. Bojna se priprema za napad.
 
     a.  Priprema se za kretanje i zauzimanje borbenih položaja,
          omogućujući podređenima dvije trećine vremena. Treba uzeti u
          obzir količinu izviđanja vođa, obilježavanje / pripremu
          smjerova i  paljbu sa  položaja, dovršenje paljbenih planova,
          stvaranje zaliha  streljiva i druge djelatnosti.
     b.  Osiguranje otkriva sve neprijateljske elemente na smjerovima
          kretanja kao i na svim prednjim i bočnim prilazima borbenom
          položaju prije  dolaska bojne.
     c.  Pripremne djelatnosti neprijatelju ne otkrivaju djelovanje.
 
 +3. Bojna se kreće ka početnim borbenim položajima i zauzima ih.
 
     a.  Bojna je na položaju za početak napada u označeno vrijeme.
     b.  Neprijatelj ne može motriti ili prekinuti kretanje, zauzimanje i
          uspostavu napadnog položaja.
     c.  Sveukupna sigurnost i povezanost među satnijama postiže se u
          roku  od 10 minuta nakon dolaska.
 
 +4. Bojna provodi napad paljbom.
 
     a.  Neprijatelj se ne može povući ili ponovno razmjestiti ako
          namjera uključuje suzbijanje neprijatelja.
     b.  Tamo gdje je namjera uništenje neprijatelja neprijatelj podnosi
          najmanje 75 posto gubitaka.

c. Bojna ima dvije satnije nakon konsolidacije i reorganizacije te
može nastaviti zadaću.

 

  

 
 

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”
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 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 
 ZADAĆA 1: Bojna / pukovnija suprotne strane provodi hodnju ili kretanje u
predborbenoj formaciji.
 
 UVJET: Bojna suprotne strane provodi hodnju ili kretanje u predborbenoj formaciji u
skladu s FM 100-2-1, 5. poglavlje. Posljedica zone dodijeljene snazi jest dodir s
bojnom.
 
 STANDARD:
 
 1.  Suprotna strana nanosi bojni više od 20 posto gubitaka.
 2.  Gubici suprotne strane manji su od 50 posto.
 
 
 ZADAĆA 2: Satnija / bojna suprotne strane provodi obrambena djelovanja.
 
 UVJET: Obrana satnije / bojne suprotne strane provodi se u skladu s FM 100-2-1,
 6. poglavlje.
 
 STANDARD:
 
 1.  Suprotna strana može ponovno smjestiti tenkovsku / protu-oklopnu pričuvu kako
      bi omogućila koncentraciju protiv glavnog napada brigade.
 2.  Suprotna strana nanosi bojni više od 20 posto gubitaka.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA :   OBRANA    (7-1-1011)  (FM 7-20)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET : Bojna priprema obranu u prednjem dijelu glavnog područja borbe. Bojna
ima 48 sati da se pripremi za obranu. Bojna može očekivati susret s neprijateljskom
snagom do veličine pukovnije. Neprijatelj provodi izviđanje, prodire i ubacuje se da
bi se pripremio za napad. Neprijatelj napada.
 
 NAPOMENA : Bojna može biti ili u obrani u sektoru ili obrani borbenog položaja.
 
 STANDARD :
 
     a.  Bojna je pripremljena za obranu u propisano vrijeme.
     b.  Glavninu snaga bojne ne iznenađuje neprijatelj.
     c.  Neprijatelj je poražen (50 posto ili više uništeno, ranjeno ili zarobljeno) ispred
          pozadinske granice bojne.
     d.  Gubici bojne manji su od 30 posto.
     e.  Bojna nema gubitaka od prijateljske paljbe.
     f.  Bojna provodi obranu i ispunjava dodijeljene zadaće sukladno namjeri višeg
          zapovjednika.
     g.  Nema probijanja pozadinske granice od strane satnije ili veće razine.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 *1. Zapovjednik bojne planira obranu i izdaje operativnu zapovijed
        koja :
 
     a.  Identificira područja djelovanja duž svakog prilaza gdje je
          neprijatelj najranjiviji. To omogućuje položaje, oružje i zapreke
          za uništenje neprijatelja u tim područjima.
      b. Razbija neprijateljsku formaciju kako bi neprijatelja izložila
          bočnim paljbama iz višestrukih pravaca te mu onemogućila
          provedbu linearne borbe.

  

     c.  Koristi punu dubinu sektora sukladno zamisli zapovjednika
          brigade za vremensku usklađenost sa susjednom bojnom.
     d.  Blokira ili usporava neprijatelja na svim vjerojatnim zaklonjenim i
          nezaklonjenim prilazima s dovoljno obrambenih snaga i zapreka
          da  omogući manevarskim snagama omasovljenje na prilazima
          koji se koriste.
     e.  Omogućuje prilagodljivost imajući dubinu i planove za
          nepredviđena djelovanja kako bi promijenio paljbu ili
          protunapade na  omasovljene snage, na prilazima koje neprijatelj
          zapravo koristi.
          Identificira odlučne točke kako bi dopustio inicijativu manevra.
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     f.   Ima snage osiguranja na svim prilazima, dovoljne za otkrivanje
          bilo  kojeg neprijateljskog ljudstva.
     g.  Postavlja protutenkovsko oružje u dubinu za bočne paljbe,
          smješta se u prirodne zaklone i potiče manevar protiv
          neprijatelja. Dodijeljena područja trebaju biti dovoljno velika za
          razmještanje.
     h.  Sadrži poseban popis zadaća za zadaće pokretljivosti,
          protu-pokretljivost i preživljavanja.
    i.   Smješta pješaštvo tako da odmakne neprijatelja u područja
         borbe radi svoje zaštite.
     j.   Koristi zapreke s obrambenim manevarskim snagama kako bi
          otjerao  i držao neprijatelja u područjima gdje je ranjiv na
          protutenkovske  paljbe.
     k.  Ima dovoljno paljbenih nadzornih mjera za raspodjelu izravnih
          paljbi  na neprijateljske formacije.
     l.   Omogućuje poraz neprijateljskog izviđanja. Razmješta
          sigurnosne  snage naprijed, određuje snage za brzo reagiranje i
          koordinira lokalnu  sigurnost.
     m. Izbjegava očigledno smještanje na položaje u zamisli obrane.
     n.  Koristi potporne paljbe za udar na neprijatelja tamo gdje je
          usporen ili zaustavljen u odnosu na svoje formacije i snage koje su
          ranjive i  kritične. Tamo gdje te paljbe ne smanjuju preglednost
          izravnih paljbi  obično koristi nadzorne potporne paljbe
          protutenkovske vođene  rakete.
     o.  Smješta protuzračno topništvo kako bi zaštitio pripreme i
          manevar.
     p.  Uspostavlja prioritet paljbi za topništvo.
     q.  Pruža prioritet inženjerijskog rada koji treba ispuniti.
     r.  Traži blisku zračnu potporu od brigade i planira njenu uporabu.
     s.  Omogućuje nadopunu opskrbe u hitnim slučajevima / kretanje
         snaga  potporom helikoptera.
 
 +2. Bojna priprema obranu :
 
     a.  Onolikom spremnošću koliko vrijeme dopušta za odbijanje
          neprijateljskog napada.
     b.  Pokrivanjem povlačenja snage za pokrivanje.
 
 +3. Bojna poražava neprijateljsko izviđanje i ubacivanje te provodi
        motrenje.
 
     a.  Neprijateljsko izviđanje ne može motriti zauzimanje i uspostavu
          obrane. Treba uzeti u obzir prijateljsko smještanje na položaje i
          postavljanje zapreka.
     b.  Neprijateljski zapovjednik ne može odrediti prijateljsku shemu
          obrane. Neprijateljski plan paljbe ne može potisnuti obranu.
     c.  Nije proveden proboj kroz nijednu prijateljsku zapreku prije
          neprijateljskog napada.
     d.  Sigurnosni elementi dovoljno su daleko da bojni daju 10-minutnu
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          upozorbu o dolasku neprijateljskog napada.
     e.  Sigurnosni element može otkriti i pratiti kretanje neprijateljskog
          drugog ešalona.
 
 +4. Bojna odbija napad.
 
     a.  Neprijatelj je odbijen ispred pozadinske granice bojne. Nema
          probijanja pozadinske granice od strane satnije ili veće snage.
     b.  Bojna provodi obranu u skladu s namjerom zapovjednika brigade
          za  koordinaciju sa susjednim bojnama. Kretanje u pozadinu ne
          otkriva  susjednu bojnu.
     c.  Bojna ima najmanje dvije satnije nakon konsolidacije i
          reorganizacije, te može nastaviti zadaću.

  

 
 

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 

 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 
 ZADAĆA: PROVESTI napad iz položaja koji su u izravnom dodiru
 
 UVJET: Suprotna strana napala je kroz snagu za pokrivanje i provela žurni napad
veličine bojne na sektor bojne. Bojna je zaustavljena i uspostavila je žurnu obranu.
Pukovnija drugog ešalona napada kroz žurne obrambene položaje bojne.
 
 STANDARD:
 
 1.  Pukovnija probija pozadinsku granicu bojne s elementom veličine bojne.
 2.  Suprotna strana uništava više od 30 posto bojne.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA : DJELOVANJE  PRIČUVE   (7-1-1019)  (FM  7-20)
 
                               PONAVLJANJE :    1   2   3   4   5       (zaokruži)
 
                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET :  Bojna je pričuva razine brigade ili divizije. U napadajnim djelovanjima,
prati prednje bojne s prioritetom uporabe u dvije ili više zona bojne. U obrambenim
djelovanjima dano joj je područje prikupljanja ili smjer(ovi) te zadaci pripreme za
provedbu tri ili više zadaća sljedeće vrste: protunapad, pojačavanje, protunapad
paljbom ili provedba sigurnosti pozadinskog područja. Daje se prioritet planiranju.
Bojna ima 48 sati za planiranje.
 
 STANDARD :
 
     a.  Svaka zadaća je u potpunosti isplanirana, pripremljena, koordinirana i uspješna.
     b.  Bojna počinje kretanje (vodeća satnija izvješćuje o prolazu kroz polaznu
          točku) u roku od 15 minuta. (napadajna zadaća pričuve.)
     c.  Bojna je na položaju i pripremljena za provedbu zadaće pričuve u roku od 30
          minuta (plus vrijeme hodnje po cesti) nakon primitka dopunske zapovijedi.
          (Obrambena zadaća pričuve.)
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 *1. Bojna koordinira s bojnama u čijem će se sektoru ili zoni
       provesti  zadaća po zapovijedi.
 
     a.  Bojne koordiniraju na početku ciklusa planiranja.
     b.  Zapovjednik bojne i stožer imaju planove bojni / postrojbi u
         čijem  sektoru / zoni će biti moguća uporaba.
     c.  Smjerovi, pravci, granice, ciljevi, staze prolaza, paljbe za
          pokrivanje, paljbena potpora, postupci identificiranja, frekvencije,
          pozivni  znakovi,logistička potpora, zapreke i druge stavke
          popisane su u  odgovarajućem nacrtu obuke i ocjenjivanja za
          zadatak po zapovijedi  koji se koordinira.
     d.  Podređeni vođe i stožer obavješteni su o koordiniranim
          informacijama dovoljno rano kako bi priopćili, planirali i proveli
          izviđanje.

  

     e.  Održava se fizička veza s brigadom i tri bojne s najvećim
          prioritetom za uporabu. Bojna je svjesna bilo kakve promjene
          plana / stanja u roku od 30 minuta.
     f.   Glavno zapovjedno mjesto bojne ostaje sasvim svjesno situacije
          prisluškivanjem zapovjednih mreža.
 
 +2. Bojna priprema / isprobava zadaće pričuve.
 
         Bojna planira, koordinira, izviđa, isprobava i priprema se za
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         prioritetne zadaće pričuve koliko to vrijeme dopušta.
 
 +3. Bojna se kreće kao pričuva u napadajnoj zadaći.
 
         Bojna održava udaljenost iza vodeće bojne kako bi izbjegla
         uplitanje i  odlučno angažiranje, ali održava dodir i sposobnost
         brzog  reagiranja.
 
 +4. Bojna brzo reagira na dopunsku zapovijed kako bi provela
       zadaću.
 
     a.  Bojna započinje kretanje u roku od 15 minuta.           
          (Zapovjednik vodeće satnije izvješćuje o polaznoj točki.)
     b.  Bojna je na položaju i pripremljena za blokiranje, protunapad,
          napad, reakciju ili ojačanje unutar 30 minuta (plus vrijeme
          hodnje).
 
 +5. Bojna se kreće na polaznu crtu, polaznu crtu / crtu dodira, ili na
        označeni položaj.
 
         Bojna koordinira kretanje sa svim organizacijama kroz čija
         područja  se kreće. Provodi se minimalna koordinacija glede
         smjerova i  vremena.
 
 +6. Bojna provodi zadaću pričuve.
 
 +7. Bojna pojačava drugu bojnu.
 
     a.  Označena postrojba dostiže određeno vrijeme i lokaciju
          pojačane  bojne.
     b.  Bojna uspostavlja komunikacije s bojnom koja se pojačava. Ona
          koordinira povezanost lokacije i taktičke situacije.
     c.  Postrojbi za pojačavanje priopćene su gore navedene informacije.
   

 
 

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 

 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 

 Nema odvojenih zadaća ili standarda suprotne strane za djelovanja pričuve.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA : POZADINSKA DJELOVANJA   (7-1-1020)  (FM 7-20)
 
                               PONAVLJANJE:     1   2   3   4   5       (zaokruži)
 
                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET :  Bojna je u pozadinskom području (obrambenom) brigade ili divizije ili
prati prednje bojne (napadajne) na svim vrstama zemljišta, u bilo kojim vremenskim
uvjetima i za vrijeme danjeg svjetla ili ograničene vidljivosti. Zadaće bojne mogu
uključiti jednu ili sve od sljedećih: zaštitu objekata ili postrojbi: zaštitu
komunikacijskih smjerova; zaprječavanje zona iskakanja ili zona slijetanja;
pronalaženje, vezanje i uništavanje snaga koje ostaju otraga, ubacivača, i gerilskih
snaga koje djeluju prema pozadini prednjih brigada; djelovanja protiv neprijateljskog
probijanja; djelovanja nadzora nad štetama u području, otkrivanje kemijskih bojnih
otrova te radiološko motrenje i mjerenje. Prijetnje neprijatelja su:
 
     a.  Prijetnje III. razine su one koje zahtijevaju zapovjednu odluku za uporabu
          taktičke  borbene snage višerodnih snaga zbornog područja da bi ih porazile.
     b.  Prijetnje II. razine su one iznad temeljnih ili sposobnosti samo-obrane skupine
          baza, ali ih mogu poraziti snage za odgovor, obično vojne policije s potpornim
          paljbama.
     c.  Prijetnje I. razine su one koje može poraziti baza ili mjere samoobrane skupine
          baza.
 STANDARD :
 
     a.  Neprijatelj ne može osvojiti ili zaustaviti djelovanja bilo koje baze koju
          osigurava  bojna na više od 30 minuta (razine II i III) ili uopće ne (razina I).
     b.  Bojna dostiže i poražava neprijatelja prije nego što je prijeđena baza .
     c.  Neprijatelj ne može uništiti prijateljske konvoje (neprijateljski vod / satnije) s
          najmanje 10 posto gubitaka.
     d.  Neprijatelj ne može zadržati prijateljske konvoje više od 60 minuta (desetina).
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 *1. Odsjek S2 provodi obavještajnu pripremu bojišnice :
 
     a.  Poznata ili sumnjiva nekonvencionalna prijetnja (od brigade)
          (vrijednovanje prijetnje).
     b.  Vjerojatne prijetnje razine I, II i III ciljeva i zona slijetanja
          (vrijednovanje područja utjecaja / interesa).
     c.  Vjerojatni prilazi probijanja (raščlamba zemljišta).
     d.  Vjerojatna mjesta zasjede duž glavnog smjera opskrbe
          (raščlamba  zemljišta).
     e.  Trenutni ili planirani aspekti vremena (raščlamba vremena).
     f.  Određivanje i informacija zapovjednika bojne o tome kako se
          neprijatelj zapravo može boriti (integracija prijetnje).
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 *2. Plan zapovjednika bojne i stožera za pozadinske borbene
       zadaće. Plan sadrži :
 
     a.  Operativni plan pripremljen za svaku prioritetnu zadaću.
     b.  Ravnotežu između raspršenja (koja dopušta brzu reakciju i
          zaštitu  velikom broju baza i područja nasuprot prijetnji nižih
          razina) i  usredotočenje na reagiranje na prijetnje razine III.
     c.  Pripreme za decentraliziranu koordinaciju, probe i izviđanje. Ta
          djelovanja provode satnije.
     d.  Zahtjeve za pravila angažiranja obuke, prepoznavanje
          savezničkih postrojbi te pojačavanje načela civilnog nadzora.
 
 +3. Bojna priprema i koordinira pozadinske borbene zadaće.
 
     a.  Pripremne djelatnosti uključuju one navedene u nacrtu obuke i
          ocjenjivanja, provedbu povezivanja.
     b.  Koordinacija se provodi sa svim bazama, skupinama baza i
          postrojbama za koje je bojni  izdana zapovijed da im pruža
          potporu na  dan kada je dodijeljen zadatak.
     c.  Po potrebi se koordiniraju, pregledavaju i izmijenjuju obrambeni
          planovi zapovjednika glede baza i skupina baza u sektoru / zoni
          moguće uporabe.
     d.  Izmijenjuju se informacije o smjerovima, granicama, rasporedu
          konvoja, postupcima identificiranja, frekvencijama, pozivnim
          znakovima, zaprekama, pravilima angažiranja i druge
          informacije.
     e.  Provodi se koordinacija s paljbenom potporom, zrakoplovstvom
          kopnenih snaga, pozadinskim borbenim zadaćama i drugim
          zapovjedništvima koja podupiru ili nadziru pozadinsku borbenu
          zadaću.
 
 +4. Bojna brzo reagira na dopunsku zapovijed za provedbu zadaće.
     a.  Započinje kretanje u roku od 15 minuta. (Zapovjednik vodeće
          satnije izvješćuje o polaznoj crti.)
     b.  Na položaju je i pripremljena za blokiranje / protunapad, napad,
          reagiranje i pojačavanje u roku od 30 minuta (plus vrijeme hodnje
          po cesti).
 
 +5. Bojna se kreće.
 
     a.  Bojna koordinira kretanje s organizacijom kroz čije se područje
          kreće.
     b.  Minimalna koordinacija uključuje informacje o smjerovima i
          vremenu.
     c.  Kretanje je brzo dok omogućuje ograničenu sigurnost.
 
 +6. Bojna planira i provodi čišćenje i sigurnost glavnog smjera
        opskrbe.
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     a.  Bojna pronalazi i neutralizira sve mine iz glavnog područja
          opskrbe u  roku od šest sati od početnog otkrivanja.
     b.  Neprijateljsko uznemiravanje veličine desetine ne zadržava
          konvoj više od 60 minuta niti nanosi gubitak veći od dva vozila
          po konvoju.
 
 +7. Bojna planira i provodi sigurnost baza.
 
     a.  Neprijatelj ne može zaustaviti djelovanje bilo kojih baza kojima
          se pruža sigurnost izravnom paljbom, navalom ili sabotažom na
          više od 30 minuta (razine II i III) ili uopće ne (razina 1).
     b.  Neprijatelj koji napada je uništen ili se održava dodir kako bi se
          dopustilo daljnje uništenje.
     c.  Gubici konvoja bilo kojeg neprijatelja manji su od 10 posto.
 
 +8. Bojna planira i provodi reakciju na napad baze u logističko
       administrativnim dijelovima u pozadini brigade.
 
     a.  Bojna uništava ili veže napadajni element ovisno o veličini.
     b.  Bojna se povezuje s objektom.
     c.  Gubici bilo kojeg neprijatelja manji su od 10 posto.
 

  

 
 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE

 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 

 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 
 ZADAĆA 1: ZAUSTAVITI djelovanje baze borbene potpore / logističke potpore
 
 UVJET: Koristi se prijetnja razine I, II i III protiv prijateljskog objekta borbene
potpore / logističke potpore.
 
 STANDARD:
 
 1.  Prijetnja razine II i III zaustavlja djelatnost borbene potpore / logističke potpore na
više od 30 minuta.
 2.  Vidjeti zadaće / standarde suprotne strane za nacrt obuke i ocjenjivanja obrane
bojne.
 3.  Suprotna strana razine I zaustavlja prijateljske djelatnosti borbene potpore /
logističke potpore više od 10 minuta.
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 ZADAĆA 2: Prijetnja razine II ili I zaustavlja kretanje konvoja duž prijateljskog
glavnog smjera opskrbe.
 
 STANDARD:
 
 1.  Suprotna strana nanosi više od 10 posto gubitaka prijateljskim snagama.
 2.  Desetina suprotne strane rabi mine za ometanje djelovanja i snajpere za prijateljske
postrojbe i konvoje, što zadržava njihovo kretanje više od 60 minuta.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA :   UBACIVANJE    (7-1-1022)  (FM 7-20)
 
                               PONAVLJANJE:     1   2   3   4   5       (zaokruži)
 
                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET :  Brigada upućuje ili zapovjednik bojne određuje potrebu za ubacivanjem
dijela ili cijele bojne oko ili kroz neprijateljsku obranu ili neprijateljski teritorij na
određeni cilj pozadinskog područja. Zadatak se može provesti na svim vrstama
zemljišta, za vrijeme danjeg svjetla ili ograničene vidljivosti te za vrijeme svih
vremenskih uvjeta. Neprijatelj se brani u snazi bojne (+).
 
 STANDARD :
 
     a.  Bojna nije angažirana osmatranim paljbama ili neizravnim paljbama niti je
          protunapadnuta tijekom ubacivanja.
     b.  Bojna se kreće u svoju točku prikupljanja ispred cilja / područje navale bez da
          neprijatelj odredi veličinu, sastav, zadaću ili odredište bojne.
     c.  Snaga za ubacivanje bojne dostiže područje prikupljanja barem s minimumom
          (75 posto ) potrebne snage u skladu s operativnom zapovijedi i namjerom višeg
          zapovjednika.
     d.  Bojna ima najviše 10 posto gubitaka.
     e.  Bojna nema gubitaka od prijateljske paljbe.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 +1. Bojna izviđa kako bi prikupila informacije.
 
     a.  Određuje neprijateljske sigurnosne elemente.
     b.  Određuje međuprostore u obrambenom sustavu neprijatelja.
     c.  Određuje snagu neprijateljskih obrana na cilj.
     d.  Određuje moguće smjerove, staze, područje prikupljanja, točke
          okupljanja i ciljeve.
     e.  Ne otkriva djelovanje.
 

  

 +2. Zapovjednik bojne i stožer provode planiranje ubacivanja.
 
     a.  Staze ubacivanja koje izbjegavaju neprijatelja, pružaju prikrivanje
          i  potiču orijentaciju. Koristit će se više staza ili jedna staza s
          vremenski odvojenim postrojbama.
     b.  Postoji zapovijed za hodnju na svakom smjeru.
     c.  Planiraju se mjere za evakuaciju i skrb ranjenih dok evakuacija
          nije moguća.
     d.  Uključene se mjere usklađivanja (granice, ograničavajuće
          paljbene crte, područja bez paljbe, signali i oznake
          prepoznavanja) kako bi se spriječilo pogrešno angažiranje.
     e.  Planiraju se točke okupljanja i druge mjere za nepredviđena
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          djelovanja ako neprijatelj otkrije ubacivanje.
     f.  Koordiniraju se naputci za povezivanje.
     g.  Izabere se područje prikupljanja kako bi se olakšalo povezivanje i
          nastavak zadaće.
     h.  Dodjeljuje se element ubacivanja s dovoljno borbene moći za
          samo-zaštitu i ispunjenje zadaće.
     i.   Plan određuje veličinu postrojbi za ubacivanje na temelju
          potrebe, jednostavnosti (veće skupine), tajnosti i smanjene
          ranjivosti na topništvo.
     j.   Paljbena potpora uključuje osvjetljavanje i razmatra uporabu
          paljbi za pokrivanje ubacivanja.
     k.  Planira se i u pripremi je bliska zračna potpora ako je potrebno.
 
 +3. Bojna se priprema za ubacivanje :
 
     a.  Provjerom maskiranja i osiguravanjem nedostatka izvora svjetlosti
          i  buke.
     b.  Sigurnošću / obilježavanjem smjerova i područja prikupljanja od
          strane izviđačkih ophodnji.
     c.  Osiguravanjem da planovi ne otkrivaju djelovanje.
 
 +4. Bojna provodi ubacivanje.
 
     a.  Kretanje nije otkriveno i izbjegava angažiranje.
     b.  Ako je učinjen neprijateljski dodir, postrojba prekida dodir.
 
 +5. Bojna se prikuplja.
 
     a.  Element ubacivanja bojne prikuplja se do propisanog vremena.
     b.  Neprijatelj ne otkriva područje prikupljanja.
     c.  Prijateljska angažiranja se ne događaju za vrijeme prikupljanja.
 

  

 
 

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”
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 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 
 ZADAĆA: PROVESTI sigurnosna djelovanja
 
 UVJET: Suprotna strana provodi obranu bojne (+). Zbog širine fronte, vegetacija ili
brežuljkastog terena ima međuprostore između ili oko uporišnih točaka satnije koje
trebaju biti pokrivene motrilačkim postajama i ophodnjama.
 
 STANDARD:
 
 1.  Suprotna strana locira bojnu za vrijeme ubacivanja.
 2.  Suprotna strana može odrediti veličinu, zadaću ili odredište bojne.
 3.  Suprotna strana može sprječiti bojnu da dostigne područje prikupljanja.
 4.  Suprotna strana nanosi bojni više od 10 posto gubitaka.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA :   KONSOLIDACIJA   (7-1-1027)  (FM 7-20)

                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET :  Bojna  provodi taktička djelovanja te ili dostiže cilj ili odbija navalu na
obranu. Neprijatelj je poražen. Bojna podnosi gubitke u osoblju i opremi.
 
 STANDARD :
 
     a.  Sva neprijateljska borbena vozila i organizirani nezaklonjeni otpor su uništeni,
          zarobljeni ili prisiljeni na povlačenje.
     b.  Bojna je pripremljena da porazi napad / protunapad bojne (+) ili da nastavi
          zadaću  u roku od jednog sata.
     c.  Neprijatelj ne iznenađuje bojnu.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 +1. Bojna se konsolidira.
 
     a.  Dovršava konsolidaciju u roku  jednog sata nakon poražavanja
          neprijatelja.
     b.  Uništava ili zarobljava sva neprijateljska borbena vozila i
          organizirani  otpor, ili se vozi od cilja / sektora i ključnog
          zemljišta oko cilja ili  obrambenog sektora.
     c.  Uspostavlja učinkovitu žurnu obranu i poražava protunapad
          bojne jedan sat nakon početka konsolidacije.
     d.  Smješta sigurnosne elemente ispred kruga obrane (motrilačke
          postaje, izvidnici, ophodnje) za pružanje rane upozorbe o
          zaklonjenim prilazima veličine satnije.
     e.  Provodi izviđanje cilja / sektora s lokalnim ophodnjama i
          izvidnicima.
     f.  Kontaktira i koordinira s uspostavljenim satnijama.
 

  

 
 

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”
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 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 
 ZADAĆA: PROVESTI žurnu obranu
 
 UVJET: Poražen je napad ili obrana suprotne strane.
 
 STANDARD: Suprotna strana ne dopušta prijateljskoj snazi da nadzire područje cilja
/ prijateljski obrambeni sektor i nastavlja organizirani otpor više od dva sata.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA :   REORGANIZACIJA   (7-1-1031)  (FM 7-20)
 
                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET :  Bojna  provodi taktička djelovanja te ili dostiže cilj ili odbija navalu na
obranu. Neprijatelj je poražen. Bojna podnosi gubitke u osoblju i opremi.
 
 STANDARD :
 
     a.  Bojna je odgovorna za svo osoblje i ponovno uspostavlja zapovjedni lanac.
     b.  Elementi unutar bojne ispod 50 posto snage pojačani su iz redova bojne u roku
          od  60 minuta sukladno zadaći, neprijatelju, zemljištu, vlastitoj snazi i
          raspoloživom  vremenu te namjeri zapovjednika.
     c.  Bojna osigurava da je svo temeljno oružje napunjeno u roku od 15 minuta.
     d.  Sa svim neprijateljskim ratnim zarobljenicima postupa se u skladu s pet koraka.
     e.  Svi ranjeni i ubijeni tijekom djelovanja se identificiraju i  pripremaju za
          evakuaciju.
     f.  Streljivo i opskrbna sredstva se preraspodjeljuju prema naputcima vođa.
     g.  Bojna izvješćuje više zapovjedništvo o rezultatima dodira, taktičkoj situaciji,
          kritičnim logističkim zahtjevima i stanju osoblja.
     h.  Reorganizacija završava u roku od 30 minuta nakon konsolidacije.
     i.   Bojna je pripremljena za provedbu nadolazećih djelovanja.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 +1. Bojna provodi reorganizaciju.
 
     a.  Dovršava djelovanja konsolidacije u roku od 15 minuta nakon
          poražavanja neprijatelja.
     b.  Evakuira svo zarobljeno osoblje, dokumente i opremu.
     c.  Vođe prikupljaju i priopćuju informacije o dovršenom
          djelovanju.

  

     d.  Mijenja ključne vođe i ponovno uspostavlja zapovjedni lanac.
          Novi  vođe i vojnici koji su mu podređeni znaju da je novi vođa
          na dužnosti.
     e.  Premješta zapovjedna mjesta za nadzor reorganizacije.
     f.  Evakuira sve ranjene.
     g.  Ponovno distribuira sustave oružja / osoblje od elemenata koji su
          izgubili više od 50 posto borbene moće, koji će se preoblikovati
          u  održive elemente / postrojbe.
     h.  Izvješćuje više zapovjedništvo o lokaciji / situaciji i stanju.
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 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 

 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 

 ZADAĆA: PROVESTI žurnu obranu
 
 UVJET: Poražen je napad ili obrana suprotne strane.
 
 STANDARD: Suprotna strana ne dopušta prijateljskoj snazi da nadzire područje cilja
/ prijateljski obrambeni sektor i nastavlja organizirani otpor više od dva sata.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA :   ODRŽAVATI SIGURNOST DJELOVANJA   (7-1-1030)  (FM 7-20)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET : Bojna provodi razmještaj, planiranje zadaće ili taktička djelovanja.
Neprijatelj može protiv bojne koristiti mjere elektronskog ratovanja te postrojbe
zračnog i kopnenog izviđanja. Također se može koristiti lokalno stanovništvo ili
neprijateljska obavještajna služba.
 
 STANDARD :
 
     a.  Tijekom obrambenih djelovanja bojne neprijatelj ne može odrediti više od 10
          posto položaja prijateljskog pješaštva, protuoklopnog oružja, zapreka,
          zapovijedanja i nadzora ili logističke potpore. On ne može odrediti svekoliku
          shemu obrane.
     b.  Tijekom obrambenih djelovanja bojne neprijatelj ne može na vrijeme odrediti
          shemu manevra kako bi reagirao.
     c.  Glavninu snaga bojne ne iznenađuje niti ju otkriva neprijatelj (napadnuta je
          prije nego što može razmjestiti, promijeniti snage, prilagoditi ili se pripremiti
          na neki  drugi način).
     d.  Bojna ne pruža neprijatelju posebne važne dijelove informacija o našim
          snagama  koje pripadaju bilo kojoj prijateljskoj postrojbi.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 *1. Zapovjednik bojne i  stožer razvijaju zamisao koja uključuje
       razmatranje sigurnosti djelovanja. Za vrijeme prosudbe
       zapovjednika i simulacije :
 
     a.  Određuju se sve glavne prijateljske moguće ranjivosti na
          neprijateljska obavještajna djelovanja.
     b.  Razvijaju se moguće mjere sigurnosti i zavaravanja kako bi se
          ograničile te ranjivosti.
 
 *2. Zapovjednik bojne i stožer razvijaju OPLAN / OPZAP
       koja omogućuje i služi za :
 
     a.  Otkrivanje i uništenje neprijateljskog izviđanja te odgovarajućih
          pasivnih mjera.

  

     b.  Jake sigurnosne elemente / ophodnje za frontu i bokove (i
          pozadinu po  potrebi), rano i neprekidno.
     c.  Planove za nepredviđeno djelovanje za uništenje neprijateljskih
          izviđačkih elemenata ako ih ne može uništiti sigurnosna snaga
          (snage za brzo reagiranje).

d. Odgovarajuće zapovijedanje i nadzor za sigurnosne snage /
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         ophodnje.
     e.  Izvlačenje neuporabljive opreme prednjih sigurnosnih elemenata
          u  obrani.
     f.   Koordinacija lokalne sigurnosti od strane elemenata satnije,
          zapovijedanja i nadzora i logističke potpore za motrilačke postaje
          i za  zasjedu ophodnji.
     g.  Uporabu zaklonjenih i prikrivenih smjerova.
     h.  Provedbu djelovanja pripreme / kretanja za vrijeme ograničene
          vidljivosti.
     i.   Uporabu zemaljskih radara i daljinskih uporabljenih senzora za
          pomoć u otkrivanju.
     j.   Nadzor za ograničenje prometa kretanja u, oko i između
          položaja.
     k.  Radio uređaje i druge odašiljače kako ih neprijateljske postrojbe
          za presretanje ne bi mogle locirati.
     l.   Označavanje pomoćnih frekvencija i postupci protuometanja.
     m. Određivanje da jedna postaja ostane na staroj frekvenciji kako bi
          se  zavarao neprijatelj Prijateljski elementi koji možda ne znaju
          novu  frekvenciju mogu se informirati na staroj frekvenciji.
     n.  Mjere zavaravanja za koje više zapovjedništvo daje naputke.
     o.  Planovi zavaravanja se ne upliću u djelovanje.
 
 +3. Vođe neprekidno provjeravaju ili provode sljedeće mjere
        sigurnosti  informacija:
 
     a.  Nadziru informacije na temelju informacija koje je potrebno znati.
     b.  Zabraniti zbližavanje s civilima i osobama koje nisu djelatne
          vojne  osobe (ako je moguće).
     c.  Provodi oprezne pripreme za razmještaj i rasterećivanje kako bi se
          smanjila mogućnost otkrivanja.
     d.  Osigurati da zemljovidi koji nisu pod nadzorom ne sadrže
          prijateljski  borbeni raspored.
     e.  Provesti inspekcije i održati brifinge kako bi se osiguralo da
          osoblje među osobnim stvarima ne nosi detalje o vojnim
          djelatnostima kao što su pisma, dnevnici, bilješke, crteži, skice  ili
          fotografije.
     f.   Sanirati sva područja i položaje planiranja prije odlaska.
 
 +4. Bojna provodi djelatnosti protumotrenja.
 
     a.  Sve neprijateljske ophodnje su uništene ili potisnute prije nego što
          mogu prikupiti informacije o djelovanjima razmještaja bojne ili
          zamisli / namjeri djelovanja uporabom sigurnosnih i snaga za brzo
          reagiranje.
     b.  Koriste se pasivne mjere od strane svih elemenata bojne koje
          uključuju:

•  Maskiranje.
•  Uklanjanje svih oznaka za vozila.
•  Pokrivanje svih reflektirajućih površina nereflektirajućim
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             materijalima.
•  Mjere prehrane i higijene za vrijeme ograničene vidljivosti.
•  Motrenje odgovarajuće stege svjetlosti i buke.
•  Uporaba odziva i lozinki.
•  Raspoređivanje smeća.

 
 +5. Bojna provodi djelovanja elektronske sigurnosti.
 
      a.  Radio prijenosi ne otkrivaju djelatnost, kretanje niti pridodavanje /
           izdvajanje paljbene koordinacije postrojbe.
      b.  Svi prijenosi traju manje od 15 sekundi.
      c.  Radio komunikacije se ne koriste kada zadaća, neprijatelj,
           zemljište, vlastite snage i raspoloživo vrijeme daje na
           raspolaganje i dopušta  brzojave, poruke ili vizualna sredstva.
      d.  Postupci potvrđivanja vjerodostojnosti navedeni u uputama za
           održavanje veza ili sustavima koriste se za vrijeme svakog
           komuniciranja.
      e.  Pozivni znakovi i radio frekvencije mijenjaju se prema uputama
           za održavanje veza.
      f.  Imena osoba, opreme, postrojbi i lokacija ne koriste se u
           nesigurnosnim komunikacijama.
      g.  Osjetljive informacije prenose se sigurnosnim sredstvima
           (mehaničkim ili kodiranim).
      h.  Postaja nadzorne mreže potiče kratkoću i uporabu uputa za
           održavanje veza.
      i.   Nekomunikacijski odašiljači smješteni su dalje od prijateljskih

      lokacija i koriste se samo kada druge mjere nisu pouzdane.
      j.   Koristi se nadzor odašiljanja (tišina, broj odašiljača, odabir
           napajanja) kako bi se smanjili signali, a ipak bi se omogućilo
           odgovarajuće komuniciranje.
      k.  Izbjegavaju se nepotrebni prijenosi.
      l.   Vremena izvješćivanja su planirana na slučajnom rasporedu i što
           je više moguće kratka.
      m. Osjetljive informacije koje treba prenijeti elektronskim
           sredstvima na nesigurnosnu mrežu kodirane su, koristeći
           ovlašteni kodirani sustav.
 
 +6. Bojna provodi sigurnost informacija.
 
      a.  Nadzire otpadni i drugi materijal koji iznosi plan, djelovanja,
           borbeno stanje ili druge informacije koje mogu biti korisne
           neprijatelju.  Ograničuje priopćenje povjerljivih operativnih
           zapovijedi / operativnih planova. Uništava ih kada više nisu
           potrebne.

  

      b.  Čuva informacije o postrojbi ili djelovanjima postrojbe od civila
           (izbjeglica, prognanika).
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 +7. Bojna provodi djelatnosti zavaravanja.
 
         Djelovanja zavaravanja uzrokuju da neprijatelj reagira ili ne reagira
         na pružanje potpore djelovanju.
   

 
 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE

 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 

 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 

 ZADAĆA: PROVESTI obavještajna djelovanja
 
 UVJET: Suprotna strana može protiv bojne rabiti elektronsko ratovanje te sredstva
zračnog i kopnenog izviđanja.
 
 STANDARD:
 
 1.  Za vrijeme napadajnih djelovanja suprotne strane, suprotna strana može točno
      (do 300 metara udaljenosti) locirati  više od 10 posto prijateljskih položaja
      pješaštva, protutenkovskog oružja, zapreka, zapovijedanja i nadzora i logističke
      potpore. Ona može odrediti svekoliku shemu obrane.
 2.  Za vrijeme djelovanja kretanja bojne suprotna strana može razmjestiti, premjestiti
      snage, prilagoditi i pripremiti se za poražavanje neprijateljske bojne.
 3.  Suprotna strana može iznenaditi (napasti prije nego što može razmjestiti,
      premjestiti snage, prilagoditi i pripremiti prijateljsku bojnu).
 4.  Suprotna strana može odrediti namjeru zapovjednika brigade ili divizije i zamisao
      djelovanja.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA :   OBRANA  IZGRAĐENOG  PODRUČJA   (7-1-1039)  (FM 7-72)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET :  Bojna priprema obranu u izgrađenom području. Bojna ima 48 sati da se
pripremi za obranu. Bojna može imati inženjerijska sredstva. Neprijatelj može napasti
s kopnenim snagama (zaklonjenim ili nezaklonjenim) od manjih do veličine
pukovnije i ima na raspolaganju neizravnu paljbu i zračnu potporu. Neprijatelj
provodi djelovanja izviđanja, prodora i ubacivanja.
 
 STANDARD :
 
      a.  Bojna se priprema za obranu u propisano vrijeme.
      b.  Glavninu snaga bojne ne iznenađuje neprijatelj.
      c.  Neprijatelj je poražen (50 posto ili više ubijenih, zarobljenih ili ranjenih)
           ispred  pozadinske granice.
      d.  Bojna provodi obranu i ispunjava dodijeljene zadatke sukladno operativnoj
           zapovjedi i namjeri višeg zapovjednika.
      e.  Bojna ima najviše 30 posto gubitaka.
      f.  Bojna nema gubitaka od prijateljske paljbe.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 *+1. Bojna priprema plan.
 
      a.  Potrebne zapovijedi / naputci izdaju se svakoj satniji, izdvojenom
           elementu satnije borbene potpore, zapovjedništvu i zapovjednoj
           satniji i stožeru.
      b.  Postupci vođenja postrojbi osiguravaju pravodobnu pripremu za
           provedbu zadaće.
      c.  Jedan položaj postrojbe označen je duž prednjih krajeva sela
           (sve dok su obilježje i gustoća objekta duž prednjeg kraja
           prikladni za  obranu), dok su položaji druge postrojbe označeni
           duž susjednog  oklopnog ograničenog zemljišta.
      d.  Ističu se mogući prilazi oklopnih snaga.

  

      e.  Planiraju se zapreke duž vanjkih prilaza oklopa selu i duž širih
           ulica kroz sektor.
      f.   Paljbeni plan omogućuje međusobnu potporu svih postrojbi
           bojne.
      g.  Pripremaju se i isprobavaju planovi protunapada.
 
 +2. Bojna koordinira paljbenu potporu.
 
      a.  Provodi koordinaciju s brigadom za blisku zračnu potporu.
      b.  Provodi koordinaciju za napadne helikoptere s brigadom.
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      c.  Koordinira dodatna sredstva protuzračnog topništva.
 
 +3. Bojna zauzima i priprema položaje.
 
      a.  Sve postrojbe organiziraju se u svoje dodijeljene sektore u roku od
           jednog sata nakon nakon dolaska u obrambeni sektor.
      b.  Odabiru se učinkovita protuoklopna paljbena polja duž svih
           vjerojatnih prilaza oklopa i smjerova kroz sektor.
      c.  Položaji se međusobno podupiru.
      d.  Odabiru se pomoćni i dopunski položaji i smjerovi za
           premještanje  tamo gdje se neprijateljski prilazi ne mogu pokriti iz
           primarnih  položaja.
      e.  Sve lokacije zapovjednog mjesta postrojbe odgovarajuće se
           smještaju za najbolje komuniciranje te za zapovijedanje i nadzor.
 
 +4. Bojna provodi obranu.
 
      a.  Neprijatelj je unutar maksimalno učinkovitog dosega, što
           zapovjedniku omogućava koncentriranje paljbi u označeno
           područje djelovanja.
      b.  Započinju minobacačke i topničke paljbe s ulaskom neprijatelja
           u  planirana područja djelovanja.
      c.  Protuoklopno oružje angažira odgovarajuće ciljeve kako dolaze
           u  doseg.
      d.  Sustavi oružja učinkovito se prikazuju pomoćnim položajima u
           skladu s planom obrane.
 
 +5. Bojna provodi protunapad.
 
      a.  Kombiniraju se tehnike paljbe i manevra za izbacivanje
           neprijatelja.
      b.  Najprije se uklanjaju neprijateljski položaji potpore izvan
           objekata koristeći odgovarajuće tehnike kretanja.
      c.  Ciljevi (objekti) izolirani su od ostatka neprijatelja.
      d.  Osvojen je najbliži objekt, nakon čega slijedi sistematsko
          čišćenje  preostalih objekata u području cilja.
 

  

 
 

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”
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 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 
 ZADAĆA: NAPASTI izgrađeno područje
 
 UVJET: Suprotna strana ima snagu pukovnije s raspoloživim topništvom i zračnom
potporom.
 
 STANDARD:
 
 1.  Suprotna strana iznenađuje glavninu snaga bojne.
 2.  Suprotna strana sprječava odlučno angažiranje.
 3.  Suprotna strana ispunjava dodijeljeni zadatak:
 
      a.  Osvaja dodijeljeno zemljište.
                         ILI
 
      b.  Probija obranu s najmanje 75 posto postrojbe.
  ILI
 
      c.  Nanosi bojni više od 30 posto gubitaka.
  ILI
 
      d.  Prisiljava bojnu na povlačenje.
 
      e.  Održava određenu brzinu kretanja.
 
 4.  Suprotna strana podnosi manje od 50 posto gubitaka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MPRI-CARTS-UTT                                        Svibanj 1999                                                                97

 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA :   NAPAD NA IZGRAĐENO PODRUČJE   (7-1-1037)  (FM 7-72)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET :  Bojna provodi navalu na neprijateljsku snagu (od manje do veličine satnije)
u izgrađenom području. Neprijatelj je u pripremljenim položajima, zaštićen
zaprekama. Neprijatelj ima oružje koje opslužuje posada te potporu neizravnom
paljbom i zračnu potporu. Neprijatelj može biti pojačan u roku od 45 minuta
elementom veličine voda (zaklonjenim ili nezaklonjenim).
 
 STANDARD :
 
      a.  Bojna započinje navalu najkasnije do vremena određenog u skladu s
           operativnom / dopunskom zapovijedi.
      b.  Bojna podnosi najviše 30 posto gubitaka.
      c.  Glavninu snaga bojne ne iznenađuje neprijatelj.
      d.  Zadaća je ispunjena sukladno namjeri zapovjednika (100 posto neprijatelja je

      ubijeno, zarobljeno ili se povlači od cilja).
      e.  Bojna sprječava neprijateljski protunapad sukladno namjeri zapovjednika.
      f.  Bojna ne podnosi gubitke od prijateljske paljbe.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z  NZ
 
 +*1. Zapovjednik i  stožer razvijaju plan napada. Plan treba
         uključiti ove ključne stavke :
 
      a.  Shemu manevra koja iskorištava neprijateljske bokove,
           međuprostore i  slabosti. Shema manevra treba :

•  Izolirati neprijateljsku snagu ili cilj.
•  Osigurati uporište u području objekata.
•  Očistiti područje ili objekte od svakog neprijatelja, ako

to  traži namjera zapovjednika.
 

     b.  Uporabu napadajnog okvira kako bi se vremenski uskladila
          zalaganja  bojne.
 
 +2. Bojna provodi napad.
 

  

     a.  Bojna započinje napad do vremena koje je određeno u
          zapovijedi.
     b.  Bojna koristi zaklonjene i prikrivene smjerove za približavanje
          neprijateljskim bokovima, pozadini, međuprostorima i nedovoljno
          zaštićenim područjima.
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     c.  Izvidnički  elementi bojne i sigurnosni elementi otkrivaju
          neprijateljske snage, položaje i zapreke te sprječavaju njihovo
          uplitanje u bojnu.

•  Zapreke na koje se nailazi na smjeru zaobilaze se ili
prodiru.

•  Neprijateljske elemente na koje se nailazi na smjeru
poražavaju podređeni elementi bojne.

     d.  Bojna smješta elementi izravne i neizravne paljbe tamo gdje
          najbolje mogu pružiti potporu napadu.
     e.  Bojna koristi sigurnost djelovanja i provodi aktivno zavaravanje
          kako bi obmanula neprijatelja glede vremena, lokacije i snage
          napada.
     f.  Bojna koristi izravnu i neizravnu paljbu kako bi pružila potporu –

•  Ugušenju i ubijanju neprijatelja
•  Prikrivanju naših položaja od kretanja navalnog

elementa.
•  Zaštiti djelovanja prodora.
•  Izoliranju neprijatelja blokiranje pojačavanja i

protunapada.
     h.  Navalni element ubija, zarobljava, uništava ili prisiljava na
          povlačenje  svakog neprijatelja prema zahtjevima namjere
          zapovjednika. Navalni  element :

•  Poražava neprijatelja.
•  Prodire zapreke.
•  Čisti objekte, po potrebi.

     i.  Bojna podiže i mijenja potporne paljbe kada ugrožavaju postrojbe
         navalnog elementa.
     j.  Zapovjednik smješta pričuvu daleko naprijed za brzo reagiranje.
 
 *3. Zapovjednik koristi pričuvu.
 
     a.  Kada je potrebno, zapovjednik koristi pričuvu za

•  Iskorištavanje uspjeha ili neprijateljske slabosti.
•  Potporu prednjeg elementa paljbom ili manevrom.
•  Preuzimanje zadaće drugog elementa (čišćenje objekta).
•  Održavanje zamaha napada (osvajanje ključnog

objekta).
•  Držanje objekata koje je osvojio drugi element.
•  Poražavanje ili blokiranje protunapada.

     b.  Bojna nastavlja napad sve dok ne svlada organizirani otpor.
     c.  Bojna se kreće da iskoristi napad na temelju namjere
          zapovjednika (usredotočuje se na neprijatelja, zemljište ili
          prijateljske snage).
     d.  Svi elementi bojne izvješćuju zapovjednika o stanju i taktičkoj
          situaciji tijekom napada u skladu sa zapovijedi i standardnim
          operativnim postupkom postrojbe.
     e.  Zapovjednik stalno izvješćuje brigadu o stanju bojne i taktičkoj
          situaciji u skladu sa zapovijedi i standardnim operativnim
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          postupkom.
     f.  Ako napad bojne postaje neuspješan, zapovjednik izvješćuje
          brigadu,  traži pomoć (po potrebi) i provodi zapovijedi
          zapovjednika brigade.

+4. Bojna se konsolidira i reorganizira.

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE

ZADAĆA: BRANITI objekte

UVJET: Suprotna strana ima snagu satnije s raspoloživom inženjerijskom, topničkom
i zračnom potporom.

STANDARD:

1. Suprotna strana sprječava bojnu u osvajanju ciljeva.

     a.  Zadržava snagu veličine voda ili veću snagu u području.
     b.  Protunapada; ponovno stječe i održava uporište u području.

2.  Suprotna strana nanosi bojni više od 30 posto gubitaka.
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POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA

ZADAĆA :  PRODOR  KROZ  BRANJENE ZAPREKE
                                                      (7-1-1032)  (FM 7-20, FM 7-72)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET :  Bojna provodi napadajna djelovanja. Neprijateljska snaga  (najviše do
veličine satnije) je na pripremljenim položajima zaštićenim zaprekama. Neprijatelj
ima neizravnu paljbenu i zračnu potporu te može imati oklopna vozila. Cilj može biti
pojačan u roku od 45 minuta elementom veličine satnije (zaklonjnim ili
nezaklonjenim) ili u roku od 20 minuta elementom najviše do veličine voda.
Neprijateljska zapreka sprječava napredovanje bojne. Bojna može imati pridodane
inženjerce.

STANDARD :

     a.  Bojna se organizira za prodor sa snagama navale, potpore i prodora.
     b.  Bojna prolazi kroz zapreku bez da predstavljanja koncentrirani cilj neprijatelju.
     c.  Snaga za prodor ima manje od 15 posto gubitaka za vrijeme prodora.
     d.  Bojna ima manje od 30 posto gubitaka za vrijeme kretanja kroz prolaz.
     e.  Bojna nema gubitke od prijateljskih paljbi.
     f.  Probijaju se i obilježavaju  najmanje dvije staze; staze se povećavaju kako to
          vrijeme dopušta.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE Z NZ

*1. S2 / S3  locira  zapreke.

     a.  Raščlamba zemljišta S2 / S3 identificira moguća prirodne i
          umjetne  zapreke.
     b.  Inženjerijski elementi izviđanja razmješteni su naprijed s
          izvidnicima  (ako su dostupni).
     c.  Izvidnici lociraju i izvješćuju o zaprekama barem jednu
          značajku  zemljišta ispred vodeće satnije.

+2. Bojna uspostavlja nadzor.

     a.  Vodeća (ili određena) satnija zauzima položaj nadzora u dosegu
          poznatih / sumnjivih neprijateljskih položaja koji štite zapreku.
     b.  Teški minobacači zauzimaju žurne paljbene položaje.
     c.  Bojna traži potporu napadnih helikoptera i blisku zaračnu
          potporu.
     d.  Bojna traži potporu neizravnim paljbama.

+3. Bojna izviđa zapreke.
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     a.  Izvidnici izvješćuju o granicama (širini i dubini) zapreke.
     b.  Izvidnici izvješćuju o smjerovima kroz ili oko zapreke.
     c.  Izvidnici izvješćuju o lokaciji i snazi neprijatelja koji čuva
zapreke.
     d.  Inženjerijski element izviđanja izvješćuje o sastavu zapreke.
     e.  Inženjerijski element izviđanja izvješćuje o postojanju
          međuprostora u zapreci.

+4. Bojna održava sigurnost glavnine snaga.

     a.  Sredstva zračne obrane razmještena su za pokrivanje
          cijele snage.
     b.  Elementi koji nisu uporabljeni razmještaju se u zaklone.
     c.  Svaka postrojba ima barem jednu postrojbu za zračnu zaštitu.
     d.  Prateće satnije razmještaju se za blokiranje neprijateljskih prilaza
          u  bokove bojne.

+5.  Bojna se organizira za zadaću prodora.

     a.  Pješačka satnija određena je kao snaga za prodor.
     b.  Inženjerci su dodijeljeni snazi za prodor.
     c.  Pješačka satnija određena je kao snaga za paljbenu potporu.
     d.  Elementi zračne obrane smješteni su kako bi zaštitili prodor.
     e.  Navalni element određen je za prolaz kroz prodor.

6. Bojna provodi prodor.

     a.  Snaga za prodor radi najmanje dvije početne staze kroz zapreku.
     b.  Snaga potpore paljbom angažira neprijateljske sustave oružja
          koji prijete ili vrše paljbu na snagu za prodor.
     c.  Naoružani helikopteri nadziru kopnene snage.
     d.  Naoružani helikopteri angažiraju neprijateljske snage
          protunapada.
     e.  Koristi se neizravna paljva kako bi se priklila naša snaga za prodor
          i  omogućilo zadimljavanje.
     f.  Koristi se neizravna paljba kako bi se potisnule neprijateljske
          snage koje prijete snazi za prodor.
     g.  Elementi snage za prodor osiguravaju daleku stranu zapreke.
     h.  Snaga za prodor obilježava staze.
     i.   Snaga za prodor omogućuje vodiče na svakoj stazi.
     j.   Snaga za prodor daje signal da su staze otvorene.

+7. Bojna prolazi kroz prolaz.

     a.  Navalna snaga prolazi kroz prolaz i osvaja položaje na daljoj
          strani koja nadzire prodor.
     b.  Preostale satnije prolaze kroz prolaz i nastavljaju napad protiv
          preostalih neprijateljskih snaga.
     c.  Snaga za prodor proširuje staze koje su prikladne za vozila.
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     d.  Snaga za prodor proširuje staze s vozilom i obilježava proširene
          staze.
     e.  Snaga za prodor ponovno se organizira i zauzima položaj u
          formaciji  bojne.

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE

ZADAĆA: BRANITI  zapreku

UVJET: Suprotna strana ima snagu veličine voda (+) s raspoloživim topništvom.

STANDARD:

1.  Suprotna strana sprječava postrojbu da otkrije zapreku.
2.  Suprotna strana sprječava bojnu da provede prodor kroz zapreku.
3.  Suprotna strana sprječava postrojbu da kreće svo osoblje kroz prolaz.
4.  Suprotna strana zadržava dovršenje prodora na više od 45 minuta i uzrokuje više
     od  30 posto gubitaka.
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POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA         (7-1-1034) (FM 7-20)

ZADATAK:   IZVLAČENJE IZ  NEPRIJATELJSKOG PODRUČJA

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5       (zaokruži)

                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET : Od bojne se zahtijeva da se izvlači iz neprijateljskog područja kroz
neprijateljsku obranu ili kroz neprijateljski teritorij na prijateljske crte ili zone
ukrcavanja nakon završetka zadaće. Neprijatelj može napasti ili se braniti neizravnom
paljbom, zračnom potporom ili elementom kopnenih snaga (zaklonjenim ili
nezaklonjenim) najviše do veličine bojne (+).

STANDARD :

     a.  Bojna nije angažirana osmatranim paljbama ili neizravnim paljbama niti je
          protunapadnuta za vrijeme izvlačenja iz neprijateljskog područja.
     b.  Snaga za izvlačenje iz neprijateljskog područja bojne dolazi na prijateljske
          crte ili  označene zone ukrcavanja nakon završetka zadaće najkasnije do
          vremena koje je određeno u operativnoj zapovijedi, sa 100 posto osoblja i
          opreme.
     c.  Bojna ima manje od 10 posto gubitaka.
     d.  Bojna nema gubitke od prijateljske paljbe

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE Z NZ
1. Bojna se priprema za provedbu izvlačenja iz neprijateljskog
    područja.

     a.  Pripremna zapovijed izdaje se u roku od 30 minuta sigurnosnim
          sredstvima svakoj satniji nakon što brigada primi pripremnu
          zapovijed.
     b.  Ako vrijeme to dopušta, pripremaju se zapreke za usporavanje
          neprijateljskog kretanja.
     c.  Izdaju se potrebne zapovijedi / naputci sigurnosnim sredstvima
          svakoj satniji i stožeru kako bi se osiguralo vrijeme za pripremu
          zadaće.
     d.  Zapovjednik, S3 i časnik za paljbenu potporu raščlanjuju
          sredstva paljbene potpore raspoloživa za određivanje onih koja
          su potrebna za potporu zadaće (na temelju raspoloživih
          obavještajnih podataka)  uključujući zemaljsko topništvo,
          minobacače i blisku zračnu  potporu.
     e.  S3 razvija shemu manevra. Časnik za paljbenu potporu razvija
          plan paljbene potpore koji uključuje nastavak uobičajenih paljbi
          za  vrijeme zadaće i paljbi po pozivu u slučaju neprijateljskog
          napada  tijekom povlačenja. Planirane paljbe ispred glavnog
          područja borbe i  duž smjerova povlačenja tako su vremenski
          utvrđena da se  podudaraju s povlačenjem sigurnosne snage.
     f.  Zapovijed bojne je jasna i potpuna. Priopćava se sigurnosnim
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          sredstvima u vremenu (jedna trećina, dvije trećine pravila)
          dovoljnom  za provedbu svim elementima bojne.

+2. Bojna provodi izvlačenje iz neprijateljskog područja.

     a.  Glavnina snaga se potajno povlači i kreće se na područja
     prikupljanja.

     b.  Pričuvna snaga povlači se u vrijeme sukladno shemi manevra.
     c.  Postrojbe se kreću duž označenih smjerova na slijedeće
          položaje Smjerovi su na područjima neprikladnim za tenkove,
          kada je moguće. Pri pomoći nadzoru kretanja treba koristiti
          prometne nadzorne točke, fazne crte, referentne točke cilja ili
          nadzorne točke.
     d.  Slijedi se vremenski raspored određen u zapovijedi bojne.
     e.  Po zapovijedi se označuju borbeni položaji ili granice za
          pružanje  prilagodljivosti tijekom neprijateljskog napada.
     f.   Neprijatelj ne otkriva izvlačenje glavnine snaga iz neprijateljskog
          područja. Izvlačenje iz neprijateljskog područja nije ugroženo
          narušavanjem sigurnosti veza. Radio promet obmanjivanja
          održava se na stalnoj razini istim djelovanjima.
     g.  Bojna nema više od 10 posto gubitaka za vrijeme izvlačenja
          iz  neprijateljskog područja.

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE

ZADAĆA: SPRIJEČAVANJE izvlačenja iz neprijateljskog područja

UVJET: Suprotna strana ima snagu veličine bojne (+) te ima raspoloživo topništvo i
zračnu potporu.

STANDARD:
1.  Suprotna strana određuje snagu bojne + 10 posto, ili ešalon ili postrojbu (desetinu,
     vod ili satniju).
2.  Suprotna strana određuje vrstu bojne ili vrste pridodavanja.
3.  Suprotna strana određuje odredište bojne.
4.  Suprotna strana određuje namjere bojne.
5.  Suprotna strana nanosi bojni više od 10 posto gubitaka.
6.  Suprotna strana zadržava prijateljsko povezivanje.
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POSTROJBA: PJEŠAČKA BOJNA

ZADAĆA: ZAPOVIJEDATI  I  NADZIRATI BOJNU

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Brigada izdaje operativnu ili dopunsku zapovijed.

STANDARD :

     a.  Plan bojne ispunjava propisanu zadaću i određene zadatke u skladu s
          konceptom i namjerom zapovjednika brigade. Vođe bojne primaju i shvaćaju
          plan i čine ga uspješnim. On je usklađen s višim, susjednim i potpornim
          postrojbama.
     b.  Bojna je u potpunosti spremna, kao što to vrijeme dopušta, za započinjanje
          zadaće u određeno vrijeme.
     c.  Bojna nadzire i usklađuje podređene i potporne postrojbe tako da ispunjava
          zadaću i čuva snagu.
     d.  Bojna stalno održava  viša, susjedna, podređena, za potporu i potporna
          zapovjedništva informiranim o ključnim informacijama za nadziranje borbe ili
          donošenju potrebnih odluka.

NAPOMENA: * Zadaća vođe, + Kritična zadaća
                         Z – ZADOVOLJIO ; NZ – NIJE ZADOVOLJIO

KORACI U PROVEDBI  ZADAĆE Z NZ

+ *1. Vođe bojne izdaju pripremnu zapovijed.

     a.  Potpuna pripremna zapovijed izdana je kroz 15 minuta po primitku
     brigadne zapovijedi.   

      b.  Svi vodovi primili su pripremnu  zapovijed u roku 15 minuta od
          izdavanja pripremne zapovijedi bojne.   

*2. Zapovjednik bojne raščlanjuje zadaću i daje početne smjernice.

     a.  Smjernice uključuju ponovno ustanovljenu zadaću, što uključuje
     zapovjednikovu namjeru za bojnu i određuje sve specifične i
     uključene zadaće.

     b.  Smjernice uključuju upute glede zahtjeva za informacijama i
          početno jednake akcije pripreme (kretanje, ponovna opskrba) za
          početak.
     c.  Smjernice su date kroz 30 minuta od primanja zapovijedi.

+3. Bojna provodi izviđanje i druga djelovanja kako bi prikupila
      potrebne informacije.
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     a.  Djelatnosti izviđanja počinju kako bi se fizički dobile informacije
      o neprijatelju i zemljištu što je prije moguće.

     b.  Kada je moguće zapovjednik osobno provodi izviđanje, a kada
          ne može, provodi detaljno izviđanje zemljovida.
     c.  Podređene vođe provode izviđanje osobno kada je to moguće.
     d.  Stožer se usklađuje s podređenim, višim, potpornim i susjednim
          zapovjedništvom kako bi dobio informacije za planiranje.
     e.  Stožer osigurava obavještajnu procjenu, procjenu operacije i
          logističke potpore uključujući sve kritične čimbenike : zadaće,
          neprijatelja, zemljišta, vlastitih snaga i raspoloživog vremena.

+4. Zapovjednik bojne razvija i  simulira inačicu djelovanja i odabire
       jednu.

     a.  Taktički izvedive inačice djelovanja (uključujući borbenu
          potporu i manevar)  napravljene su i simulirane s dostupnim
          osobljem (zapovjednik, S3 i časnik za paljbenu potporu su najbolji
          za brzo planiranje; izvršni časnik, S4 i časnik za protuzračno
          topništvo su najbolji u pripremljenijim situacijama).
     b.  Najbolja inačica djelovanja je odabrana.
     c.  Simulira se inačica djelovanja i zapovjednik i stožer je

     poboljšavaju. Stožer mora shvatiti koncept kako bi izradio savršenu
     operativnu zapovijed i ponovio je.

 *5. Stožer razvija operativni plan/operativnu zapovijed iz
       zapovjednikovih smjernica.

         Operativni plan/operativna zapovijed uspješno ispunjava zadaću u
         skladu s namjerama višeg zapovjednika.

*6. Zapovjednik bojne i stožer izdaju dopunske zapovijedi.

         Dopunske zapovijedi izdaju se podređenima čim su odluke
         donesene.

*7. Zapovjednik bojne izdaje operativnu zapovijed/dopunsku
      zapovijed.

     a.  Operativna zapovijed/dopunska zapovijed izdana je u skladu s j
          jednom trećinom, dvije trećine pravila i u potpunosti iskorištava
          dnevno vrijeme.
     b.  Operativna zapovijed/dopunska zapovijed ispunjava sve određene

     zadaće i zadatke, ispunjava namjeru zapovjednika i doktrinarno je
     ispravna. (Temeljena je na prosudbi procjenitelja i na usporedbi
     operativne zapovijedi brigade i operativne zapovijedi bojne.)

     c.  Svi podređeni elementi i oni za potporu primaju operativnu
     zapovijed/dopunsku zapovijed.

     d.  Operativna zapovijed/dopunska zapovijed sadrži organizaciju za
          zadaću, zadaću, koncept i namjeru za manevar, potporne paljbe i
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          zapreke, zadaće za svaku podređenu postrojbu, upute za
          paljbenu potporu/logističku potporu i koordinirajuće upute
          potrebne za usklađivanje manevarskih snaga s borbenom
          potporom.
     e.  Ukoliko ima više vremena, zapovjednik bojne izdaje potpunu
          operativnu zapovijed. (Međutim početna dopunska zapovijed
          može biti izdana kako bi omogućila podređenima da započnu s
          pripremama i zatim slijedi puna operativna zapovijed).
     f.   Zapovijed je dana na lokaciji koja smanjuje vrijeme putovanja,
          omogućava motrenje zone/sektora i potiče operativnu sigurnost.
          (Zavisno od čimbenika : zadaće, neprijatelja, zemljišta, vlastitih
          snaga i raspoloživog vremena, motrenje zone/sektora možda i
          neće biti moguće).
     g.  Zapovjednik bojne treba provesti povratni brifing i simulacije
          odmah nakon zapovijedi kako bi povećao razumijevanje i reakcije
          podređenih elemenata.
     h.  Vođe podređenih postrojbi i stožer trebaju provesti poprečnu
          koordinaciju prije nego napuste mjesto izdavanja zapovijedi.

 +8. Zapovjednik i stožer usklađuju i usavršavaju plan.

     a.  Vrijeme se dobro iskorištava kako bi se nastavilo s dobivanjem
          informacija i usavršavanjem plana (plan za nepredviđene
          događaje, paljbeni planovi).
     b.  Nove informacije se priopćavaju i usklađuju s višim, susjednim i
          potpornim zapovjedništvom, uključujući :

•    Izmjene ili poboljšanja plana.
•  Informacije o neprijatelju u sektoru ili zoni.
•  Informacije koje utječu na planiranje i provedbu podređenih
•  elemenata.
•  Prilagodbe/izmjene u planu.

 
  +*9. Bojna provodi izmjene u organizaciji za zadaću.
 
      a.  Glavno zapovjedno mjesto usklađuje mjesto povezivanja, vrijeme i
           odgovorni elemenat.
      b.  Pridodani/novi elementi primljeni su na mjestu i vremenu
           usklađivanja; informirani o trenutnoj situaciji, operativnim
           zapovijedima i uputama za održavanje veza; i ponovno
           opskrbljeni.
      c.  Izdvojeni elementi stižu u točku povezivanja u određeno vrijeme
           i na određeno mjesto.
 
  +*10. Bojna provodi, a zapovjednik i stožer provode, nadgledaju i
            motre pripreme.
 
      a.  Zapovjedna skupina/izvršni časnik provodi povratni brifing sa
           zapovjednicima podređenih postrojbi, vođama i ključnim
           osobljem.
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      b.  Glavno zapovjedno mjesto održava pripremni status.
      c.  Elementi učinkovito i u potpunosti koriste vrijeme kako bi se
           pripremile za djelovanje. Subjektivna prosudbe procjenitelja
           temeljena je na raščlambi pripremnih kartica (tablica) i dostupnom
           vremenu za pripremu.
 
 +*11. Bojna kontrolira bojište.
 
      a.  Zapovjedna skupina je postavljena da vidi i da se kreće.
      b.  Satnije i druge podređene postrojbe točno daju kritične
           informacije o djelovanju i izmjenama u borbenom statusu u roku od
           pet minuta. Vidjeti plan obuke za ratnu zadaću podređenih
           elemenata.
      c.  Glavno zapovjedno mjesto prikuplja, analizira i prenosi obrađene
           kritične informacije.
      d.  Podređene postrojbe provode plan prikupljanja obavještajnih
           podataka. Vidjeti plan obuke za ratnu zadaću podređenih
           elemenata.
 
  +*12. Zapovjednici bojne zapovijedaju i nadziru provedbu.
 
      a.  Podređeni elementi izvješćuju o djelovanjima neprijateljskih i
           prijateljskih snaga, izmjenama stanja i o bilo kakvim drugim
           čimbenicima koji  bi mogli trebati izmjenu u roku od tri minute.
      b.  Vođe bojne dobivaju bitku usmjeravajući manevar postrojbi,
           nadzirući izravnu i neizravnu paljbu i usmjeravajući druga
           djelovanja borbene potpore da se uhvate u koštac s novim
           čimbenicima : zadaće, neprijatelja, zemljišta, vlastitih snaga i
           raspoloživog vremena. Pokazivači su:

•  Elementi koji ne slijede operativni plan/operativnu zapovijed
       ispravljaju se.
•  Odgovori na novu zadaću, neprijatelja, teren, vlastite snage i
       raspoloživo vrijeme usmjereni su brzo nakon što se dogodi nova
       situacija.
•  Nikakvi gubici u prijateljskim snagama nisu nanijeti prijateljskom
       izravnom ili neizravnom paljbom.
•  Broj/postotak oružja izravne paljbe kojim se napada neprijatelj.
•  Broj/postotak ispaljenih projektila neizravne paljbe i postotak koji
       pogađa neprijatelja.
•  Broj neprijateljskih gubitaka.
•  Broj gubitaka kod prijateljskih snaga.

      c.  Zapovijedanje i nadzor, te sredstva logističke potpore nadziru se za
           potporu manevra. Pokazivači su:
 

•  Učinkovita logistička potpora, zapovijedanje i nadzor
•  Zapovijedanje i nadzor ili element logističke potpore koji nisu
      uništeni neprijateljskom izravnom paljbom.

      d.  Dopunske zapovijedi su jasne, koncizne i brzo izdane od strane
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     podređenih.
      e.  Izmjene koje utječi na borbu priopćavaju se u roku od pet minuta.
 
 +13. Podređeni zapovjednici, vođe i stožeri usklađuju djelovanja za
         vrijeme bitke sa susjednim postrojbama.
 

 Sva djelovanja u bitci koja zahtijevaju usklađivanje unutar bojne,
usklađuju se između susjednih postrojbi.
 

 +*14. Bojna usklađuje djelovanje sa susjednim i potpornim
           zapovjedništvima.
 

 Sva djelovanja u bitci se nužno usklađuju sa svim
zapovjedništvima.
 

 +*15. Bojna izvještava
 

 ZM bojne podnosi sve kritične i tražene izvještaje prema
brigadi.Također izvještava o svim događajima susjednih ili
potpornih postrojbi, a što ima utjecaja na provedbu zadaće bojne,
a na vrijeme kako bi i te postrojbe reagirale.
 

  

 
 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE

 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 
 Nema zadaće, uvjeta i standarda suprotne strane.
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 POSTROJBA: PJEŠAČKA BOJNA / S3 ODSJEK
 
 ZADAĆA :  DJELOVANJA S3   (7-1-1910) (BP 7-20, Poglavlje3; i FC 71-6)
 
                                   PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET: Bojna provodi taktičke operacije i prima operativnu i dopunsku zapovijed od
brigade.
 
 STANDARD :
 
      a.  S3 odsjek planira, koordinira, nadgleda i priopćava kako bi osigurao uspješno
           izvršenje zadaće.
      b.  S3 odsjek šalje potrebna operativna izvješća brigadi u skladu sa standardnim
           operativnim postupkom brigade.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE    Z   NZ
 
 +1. S3 odsjek održava komunikaciju  s :
 
      a.  Taktičkim zapovjednim mjestom brigade.
      b.  Podređenim i potpornim elementima borbene potpore i
           logističke potpore.
      c.  Borbenim komorama.
      d.  Zapovjednim skupinama.
 
  +*2. S3 odsjek izdaje pripremnu zapovijed.

 
      a.  Pripremna zapovijed izdaje se svim podređenima i osoblju u
           roku 15 minuta od primitka zapovijedi  od brigade ili  uputa od
           zapovjednika bojne.
      b.  Pripremna zapovijed je potpuna. Ona sadrži zadaću, vrijeme i
           mjesto izdavanja operativne zapovijedi; i sve potrebne
           pripremne upute.
      c.  S3 odjel potvrđuje i snima primitak od svih podređenih.
 
 *3. S3 pomaže zapovjedniku u raščlambi zadaće.
 
 *4. S3 odsjek prikuplja informacije i poboljšava prosudbu.

  

 
      a.  Prosudba je točna i trenutna i sadrži stanje prijateljskih snaga
           koje ima utjecaja na operaciju od strane:
 

•  Brigade-viša situacija.
•  Borbenih komora-borbeno stanje bojne.
•  Statusa elemenata paljbene potpore.
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•  Potpornih elemenata borbene potpore-borbeni status.
•  Susjednih, prednjih i potpornih borbenih postrojbi-

cjelokupna situacija i status.
•  S2 neprijatelja, terena i informacija o  vremenu.

 
     b.  Prosudba je na početku nadopunjena u roku od 15 minuta i
          završena prije zapovjednikovih simulacija.
 
 *5.  S3  odsjek izdaje dopunske zapovijedi kako bi proveo
        smjernice  ili upute od zapovjednika, S3 ili dežurnog časnika
        zapovjednog mjesta.
 

 Dopunske zapovijedi moraju :
 

•  Biti izdane u roku 5 minuta od izdavanja uputa.
•  Biti jasne i koncizne.
•  Provesti smjernice ili upute.
•  Biti primljene od strane svih potrebnih elemenata.

*6. S3 pomaže zapovjedniku u simulacijama.

*7. S3 i inženjerac planiraju i koordiniraju operacije
      pokretljivosti, zaprječavanja i  preživljavanja.

    a.  Plan maksimalno koristi sredstva bojne kako bi se proveli
         zadaci pokretljivosti, zaprječavanja i preživljavanja za  potporu
         zapovjednikove namjere i koncepta.
    b.  Svi prilazi su određeni i ispravno klasificirani.

c.  Određeni su smjerovi za manevar postrojbi koje nisu na crti
         bojišnice,elemente potpore i evakuaciju.
    d.  Određene su postojeće zapreke i potencijalni položaji za
         pojačavanje zapreka duž neprijateljskih prilaza, prijateljskih
         prilaza i smjerova.
    e.  Provodi se fizičko izviđanje kako bi se pronašle/potvrdile
         značajke smjera, prilaza i zapreka.
    f.   Kritična mobilnost, zaprječavanje i zadaci preživljavanja
         određeni su i popisani kao prioritetni u skladu s njihovim
         doprinosom konceptu.
    g.  Zadaci za provedbu su dodijeljeni. Izvršitelji dodjeljuju resurse.
         Traže se opskrbna sredstva od S4.
    h.  Podređeni elementi  informirani su o završnom statusu zapreka.
    i.   Potrebna izvješća podnesena su brigadi.

*8. S3 i časnik protuzračnog topništva planiraju i koordiniraju
      protuzračnu obranu.

    a.  Plan omogućava stalno pokrivanje kritičnih ranjivih elemenata
         bojne i maksimalnu moguću zaštitu  svih elemenata kako bi
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         najbolje pružili potporu zadaći.
    b.  S2 časnik protuzračnog topništva i prednji zračni kontrolor
         određuju neprijateljske zračne prilaze.
    c.  S3 i časnik protuzračnog topništva dodjeljuju zadaće
         elementima protuzračne obrane kako bi najbolje zaštitili bojnu.
    d.  S3, uz pomoć časnika protuzračne obrane, određuje i
         usmjerava pasivne mjere (pokrivene smjerove, položaje).
    e.  S3 koordinira pokrivanje iz sredstava protuzračne obrane koje
         nadzire brigada.
    f.   S3 izmjenjuje zadaće protuzračne obrane i organizaciju kako bi
         se udovoljilo čimbenicima zadaće, neprijatelja, terena, vlastitih
          snaga i raspoloživog vremena.
    g.  S3 daje rano upozorenje o neprijateljskom zrakoplovstvu iz
         brigade ili prisustvu prijateljskog zrakoplovstva unutar jedne
         minute.
    h.  S3 prenosi brigadi informacije o neprijateljskom zrakoplovstvu
         u roku od jedne minute.

*9. Nuklearno, biološko, kemijski odsjek planira i koordinira
      nuklearno, biološko kemijsku obranu i dimne operacije.

    a.  Osigurava ABK informacije i informacije o dimu za prosudbu ,
         uključujući:

•  Analiziranje neprijateljskih atomsko, biološko i  kemijskih
prijetnji.

•  Određivanje ABK mogućnosti.
•  Utvrđivanje potencijala dima kod neprijateljskih i

prijateljskih snaga uključujući utjecaj vremena.
•  Preporuku za uporabu i izvore dima.
•  Preporuku razina stupnja zaštite od ABK oružja , sigurnost

postrojbi i druge ABK zapovjedne smjernice.
 
     b.  Nadgleda ABK motrenje i izviđanje kako bi se pronašla
          kontaminacija.
     c.  Preporučuje smanjenje ili povećanje ABK zaštitnog stanja.
     d.  Održava točna i potpuna stanja radiološkog izlaganja.
     e.  Raščlanjuje, priprema i širi potrebna ABK izvješća.
 
 *10. S3 odsjek razvija operativnu zapovijed iz zapovjednikovih
         smjernica.

 
     a.  Operativna zapovijed provodi zapovjednikove smjernice i
          namjeru.
     b.  Operativna zapovijed je spremna za izdavanje u vrijeme koje
          odredi zapovjednik.
     c.  Operativna zapovijed ispunjava sve određene zadaće i zadatke ,
          odgovara zapovjednikovim namjerama i doktrinarno je ispravna.

  

     d.  Operativna zapovijed mora sadržati prekrivnicu sa zabilježenom :   
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•  Organizacijom za zadaću.
•  Zadaćom.
•  Konceptom i namjerom za manevar, potpornu paljbu,

pokretljivost, protupokretljivost i opstojnost.
•  Zadaćama za svaku podređenu i paljbenu potporu.
•  Koordinirajućim uputama potrebnim za usklađenje

manevarskih snaga sa borbenom potporom.
•  Uputama za logističku potporu.

 
     e.  Ukoliko ima više vremena, izdaje se potpuno razvijena
          operativna zapovijed. (Iako se početna dopunska zapovijed
          može izdati kako bi omogućila podređenima da započnu s
          pripremama i slijedi je puna operativna zapovijed). Elementi
          potpuno razvijene operativne zapovijedi uključuju:

 
•  Jasnoću, potpunost i sažetost.
•  Odlomak 4, osiguran i pripremljen od strane ZM borbenih

komora.
•  Informacije o neprijatelju koje je pripremio S2.
•  Informacije o vezi koje osigurava časnik za veze.
•  Paljbeni plan koji priprema časnik za paljbenu potporu.
•  Djelovanja u izvanrednoj prigodi za mogući razvoj

događaja.
•  Nadzorne mjere dovoljne da ubrzaju usklađivanje, nadzor

izravne paljbe i manevra i izvješćivanje za vrijeme borbe.
•  Zahtjeve za kritičnim obavještajnim izvješćivanjem i

prikupljanjem.
•  Prioritete inženjerskih zadataka.
•  Osnovu za usklađivanje.
•  Pregled i odobrenje zapovjednika ili dežurnog časnika

zapovjednog mjesta.
 
  *11. S3 odsjek poboljšava planove, koordinira i nadgleda
           pripremne aktivnosti i priopćava nove informacije.
 
     a.  Kritične nove informacije  brzo se prenose zapovjedniku,
          osoblju i podređenom/potpornom zapovjedništvu.
     b.  Pripremna djelovanja i borbeni status čitave borbene potpore i
          logističke potpore točno se i trenutno održavaju (izviđanje,
          pravljenje zapreka/položaji za preživljavanje, ponovna opskrba,
          održavanje, mjesta i djelovanja podređenih/potpornih
          elemenata, kretanje).
     c.  Pripremni problemi su uočeni, ispravljeni ili usklađeni s
          odgovarajućim elementom za ispravljanje.
     d.  Koordinira se izdvajanje i pridodavanje.
 
 *12. S3 se usklađuje sa susjednim ili potpornim elementima.
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     a.  Prednji, susjedni, potporni elementi i oni kojima se pruža
          potpora idu u korak s bilo kakvim razvojem u bojnoj koji utječe
          na njihove operacije.
     b.  Bilo kakav događaj koji utječe na prednje, susjedne, potporne
          elemente i one kojima se pruža potpora koji će imati utjecaja na
          operacije bojne na zapovjednu mrežu brigade motre se i
          prosljeđuju zapovjedniku, glavnom dežurnom časniku
          zapovjednog mjesta ili odgovarajućem elementu.
 
  +13. S3 pruža potporu zapovjednoj skupini, nadzoru i
          koordinaciji borbe.
 
     a.  Izdaje dopunske zapovijedi zapovjedniku.
     b.  Šalje obrađene informacije koje dolaze na druge mreže i drži
          zapovjednika uvijek informiranog dajući mu sažete
          informacije.
     c.  Usklađuje se sa susjednim i potpornim elementima.
     d.  Nadzire akcije borbene potpore koje zapovjednik ne može.
     e.  Komunicira s podređenima do kojih zapovjednik ne može doći.
     f.   Koordinira dodatnu potporu iz brigade.
     g.  Djeluje kao postaja za nadzor mreže za zapovjednu mrežu.
     h.  Izvodi sve akcije potrebne za potporu svog zapovjednika
          koji vodi bitku.

 
 +14. S3 odsjek izvješćuje.
 
     a.  Brigada može slijediti borbu.
     b.  Sva potrebna operativna izvješća dana su u skladu sa SOP
 

  

 
 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE

 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 
 Nema zadaće, uvjeta i standarda suprotne strane.
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 POSTROJBA: PJEŠAČKA BOJNA / TAKTIČKO ZM
 
 ZADAĆA : OPERACIJE ZAPOVJEDNE SKUPINE (7-1-1908) (BP 7-20; Taktičko
                                                                                                      pomoćno ZM 51-55)
 
                                            PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET: Bojna izvodi taktičke operacije protiv neprijatelja. Postoje izmjene kod
zadaće, neprijatelja, terena, vlastitih snaga i raspoloživog vremena koje zahtijevaju
nadzor i koordinaciju.
 
 STANDARD :
 
     a.  Zapovjedna skupina koordinira i usmjerava manevar borbenih snaga, nadzire
          izravnu i neizravnu paljbu i koordinira druga kritična djelovanja kako bi dobila
          bitku.

b. Kroz dvije minute zapovjedna skupina izvješćuje ZM o svim kritičnim
         aspektima situacije na prednjim crtama, a o čemu podređeni elementi nisu
         izvijestili.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE   Z   NZ
 
 *1. Zapovjedna skupina je na položaju i kreće se.
 
     a.  Zapovjedna skupina preživljava i nije zadržana.
     b.  Zapovjedna skupina može fizički vidjeti kritične aktivnosti na
          bojišnici.
     c.  S3 je odvojen od zapovjednika kako bi se omogućilo bolje
          motrenje i preživljavanje kada čimbenici : zadaća, neprijatelj,
          zemljište, snage i vrijeme ; to opravdavaju.
     d.  Zapovjedna skupina postavljena je da održava komunikaciju sa :
 

•  Svim satnijama.
•  Svim satnijskim časnicima paljbene potpore i timovima za

paljbenu potporu.
•  Svim ustrojbenim, pridodanim elementima, elementima

operativnog nadzora ili borbenim elementima izravne
potpore i borbene potpore.

•  Borbenim letovima bliske zračne potpore
•  Potpornim manevarskim elementima (Prednja bojna kada

bojna pokriva prolaz kroz crte unazad)

  

•  Operativnim središtem zračne potpore (izravno ili kroz
odsjek paljbene potpore).

     e.  Zapovjedna skupina postavljena je da olakša komunikaciju s
          (odgovornost za održavanje ima dolje navedena stanica ) :

•  Glavnim zapovjednim mjestom i zapovjednim mjestom
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        borbenih komora.
•  Taktičkim zapovjednim mjestom brigade.
•  Topničkom paljbenom postrojbom izravne potpore.
•  Potpornim manevarskim postrojbama.
•  Susjednim/potpornim manevarskim elementima.

 
 *2. Zapovjedna skupina slijedi borbu.
 

 Zapovjedna skupina može nadgledati razvoj situacije kod
neprijatelja i kod prijateljskih snaga.

 
 +*3. Zapovjedna skupina koordinira i usmjerava manevar i paljbe
          borbenih snaga i koordinira potporne paljbe i drugu borbenu
          potporu.
 
     a.  Bojna pobjeđuje.
     b.  Zapovjednik bojne uspješno koordinira paljbu i manevar satnija
          ili potpornih borbenih elemenata izdajući dopunske zapovijedi :
 

•  Za ispravljanje elemenata koji ne slijede operativni
plan/operativnu zapovijed.

•  Za izmjenu planova kako bi se udovoljilo novim čimbenicima
zadaće, neprijatelja, terena, vlastitih snaga i raspoloživog
vremena.

•  Za nadziranje izravne paljbe na suprotnu stranu.
•  Kako bi se osiguralo da su operativne zapovijedi jasne i

koncizne.
 

     c.  Zapovjednik bojne učinkovito usmjerava izmjene u
          zadaćama/zadacima za paljbenu potporu, protuzračno
          topništvo, izviđače, protuoklopne elemente, inženjerske
          elemente i drugu paljbenu potporu kako bi odgovorili na
          promjene kod zadaće, neprijatelja, zemljišta , vlastitih snaga i
          raspoloživog vremena. On može nadzirati izravno ili dajući
          upute zapovjednom mjestu da izda dopunsku zapovijed.
 
 +4. Časnik za paljbenu potporu koordinira provedbu paljbene
        potpore.
 
     a.  Paljbena potpora dozvoljava bojni izvršenje zadaće i ne vrši
          paljbu na prijateljske snage.
     b.  Časnik za paljbenu potporu modificira plan paljbene potpore
          kako bi se prilagodio novim čimbenicima zadaće, neprijatelja,
          terena, vlastitih snaga i raspoloživog vremena ili novim
          smjernicama od zapovjednika bojne. On usmjerava podređenog
         časnika za paljbenu potporu/timove za paljbenu potporu ili druge
          elemente da napadnu dijelove neprijateljskih formacija/položaje,
          ili mijenja paljbene prioritete ili prioritete meta, ili daje druge
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          smjernice.
     c.  Časnik za paljbenu potporu usmjerava odsjek za paljbenu
          potporu na  provedbu akcije koordinacije koje časnik za
          paljbenu potporu ne može.
     d.  Časnik za paljbenu potporu usmjerava prednjeg zračnog
          kontrolora da zahtijeva trenutnu blisku zračnu potporu
          (najmanje 30 minuta prije  potrebnog vremena za cilj).
 
 +5. Prednji zračni kontrolor usmjerava udare bliske zračne
        potpore.
 
     a.  Bliska zračna potpora udara na neprijatelja.
     b.  Bliska zračna potpora ne udara na prijateljske elemente.
     c.  Bliska zračna potpora usmjerava se u skladu s postupcima
          prikazanim u taktičkom pomoćnom zapovjednom mjestu .

 
 *+6. Zapovjedna skupina provodi bočnu koordinaciju sa
          susjednim/prednjim bojnima.
 

 Akcije neprijateljske bojne ili druge situacije koje utječu na
susjedne ili prednje bojne brzo su koordinirane. Zapovjedna
skupina može ovo ispuniti izravno ili kroz glavno zapovjedno
mjesto.

 
 *+7. Zapovjedna skupina izvješćuje.   
 
     a.  Povećava izvješća podređenih elemenata kako bi održavala
          zapovjedno mjesto informiranim o prednjoj taktičkoj situaciji.
     b.  Šalje odmah kritična izvješća taktičkom zapovjednom mjestu
          brigade.
   

 
 

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 
 Nema zadaće, uvjeta i standarda  suprotne strane.
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 POSTROJBA: PJEŠAČKA BOJNA / GLAVNO ZM
 
 ZADAĆA: DJELOVANJE  NA GLAVNOM ZAPOVJEDNOM MJESTU
                                                                                                (7-1-1909) (BP 7-20; FC 71-6).
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET: Bojna provodi taktičke operacije i prima operativnu zapovijed ili dopunsku
zapovijed od brigade.
 
 STANDARD:
 
     a.  Glavno zapovjedno mjesto planira, koordinira, nadgleda i komunicira kako bi
          osiguralo uspješnu provedbu dodijeljene zadaće.
     b.  Glavno zapovjedno mjesto daje potrebna operativna/obavještajna izvješća
          brigadi u skladu sa SOP brigade.
     c.  Glavno zapovjedno mjesto nije potisnuto niti uništeno.
 
 KORACI  U  PROVEDBI  ZADAĆE  Z   NZ
 
 +1. Glavno zapovjedno mjesto kreće se i smješta.
 
     a.  Zapovjedno mjesto preživljava i nije potisnuto.
     b.  Glavno zapovjedno mjesto održava komunikaciju sa svim
          potrebnim postajama.
 
 *+2. Glavno zapovjedno mjesto izdaje pripremne zapovijedi.

 
 Izdaje potpunu pripremnu zapovijed svim podređenima i stožeru u
roku od 15 minuta od primitka zapovijedi brigade ili uputa
zapovjednika bojne da izda novu operativnu zapovijed.

 
 *3. Zapovjednik bojne ili dežurni časnik glavnog zapovjednog
       mjesta analizira zadaću.
 
     a.  Ustanovljene su namjere zapovjednika brigade i divizije.
     b.  Sve određene i  podrazumijevajuće zadaće su utvrđene.
     c.  Zapovjednik je informiran kroz 5 minuta ukoliko nije smješten u
          glavnom zapovjednom mjestu ili nije svjestan zapovijedi brigade.
 
 *4. Dežurni časnik glavnog zapovjednog mjesta prikuplja ili

  

       nadopunjuje prosudbe.
 
     a.  S3, element paljbene potpore i zapovjedno mjesto borbenih
          komora osiguravaju trenutan i točan prijateljski status. Početno
          stanje omogućeno je kroz 15 minuta. Potpune prosudbe dostupne
          su prije zapovjednikovih simulacija.
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     b.  S2 omogućava obavještajnu prosudbu i situacijske obrasce
          i obrasce događaja prije nego što zapovjednik započne sa
          simulacijama.
 
 *5. Zapovjednik bojne ili dežurni časnik glavnog zapovjednog
       mjesta daje početne smjernice.
 
     a.  Početne smjernice uključuju:
 

•  Ponovno započetu zadaću, što uključuje namjeru
zapovjednika brigade za bojnu i utvrđuje sve određene i
uključene zadaće.

•  Upute o zahtjevima za informacijama i pripremne akcije koje
su potrebna na početku (kretanje, ponovna opskrba).

 
     b.  Početne smjernice dane su u roku 30 minuta od primitka
          zapovijedi.
 
 *6. Dežurni časnik glavnog zapovjednog mjesta izdaje dopunske
       zapovijedi uvodeći kretanje, izviđanje i druge pripreme.
 

 Izdaje dopunske zapovijedi podređenima čim su odluke donesene
kako bi se maksimalno iskoristilo vrijeme.

 
 *7. Dežurni časnik glavnog zapovjednog mjesta koordinira
        prikupljanje dodatnih informacija.
 
     a.  Stožer prikuplja sve potrebne i dostupne informacije od brigade,
          elemenata za potporu, susjednih elemenata i podređenih kako bi
          se nadopunile prosudbe.
     b.  Sve informacije usmjerene od strane zapovjednika bojne su
          prikupljene.
     c.  Informacije su dostupne kada se zapovjednik vrati sa izviđanja i
          završi sa simulacijama.
 
 *8. Zapovjednik bojne i stožer  razvijaju i proigravaju inačice
       djelovanja i odabiru jednu.
 
     a.  Taktički izvedive i potpune inačice djelovanja (uključujući
          borbenu potporu kao i manevar) napravljene su i simulirane s
          dostupnim osobljem (zapovjednikom, dežurnim časnikom
          glavnog zapovjednog mjesta, S3, S2, i časnikom za paljbenu
          potporu u slijedu brzog planiranja; izvršni časnik, inženjerac
          i časnik protuzračnog topništva najbolji su u  više pripremljenim
          situacijama ). Neposredno planiranje za vrijeme operacija obavlja
          zapovjednik sa osobljem u zapovjednoj skupini.
     b.  Odabrana inačica djelovanja simulirana je i poboljšana od strane
          zapovjednika i stožera.   Ovo omogućava stožeru da razumije
          koncept kako bi napravio ispravnu operativnu zapovijed i
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          omogućava zapovjedniku i stožeru da provedu probe sa osobljem
          za izvođenje borbe. Zapovjednikov koncept i smjernice za
          pripremu zapovijedi uključuju :
 

•   Namjeru (opću svrhu i konačni rezultat).
•   Određivanje glavnog zalaganja  (za svaku fazu

  ukoliko je premještanje predviđeno).
•   Shema manevra koja ističe zadaće, kretanje i glavne
       zadatke svih borbenih elemenata do završetka
       zadaće.
•   Plan paljbi koji ističe zadaće, primarne zadatke i
       prioritete za paljbenu potporu.
•   Plan za inženjersku potporu koji ističe zadaće,
       primarne zadaće i prioritete za pridodane inženjerce
       ili one koji pružaju potporu.
•   Zadaće, primarne zadaće i prioritete za pridodano ili
       potporno protuzračno topništvo, obavještajni poslovi
       ili drugi elmenti borbene potpore.
•   Zadaće, primarne zadaće i prioritete za logističku
       potporu bojne.

 
 +*9. Zapovjednik bojne ili dežurni časnik glavnog zapovjednog
         mjesta pregleda, modificira i odobrava operativnu zapovijed.
 

 Operativna zapovijed je koncizna i potpuna i ispunjava zadaću s
minimum gubitaka.

 
 *10. Dežurni časnik glavnog zapovjednog mjesta pomaže
         zapovjednoj skupini da razvije i provede zapovjednikovu
         prosudbu i izda operativne zapovijedi za vrijeme neposrednog
         planiranja.
 
     a.  Dostupne informacije su prikupljene, analizirane i skupljene u
          koncizan format i brzo proslijeđene zapovjedniku bojne.
     b.  Od dopunskih zapovijedi traži se da dopune i provedu
          zapovjednikove Dopunske zapovijedi.
 
 *11. Bojna izdaje operativnu zapovijed/dopunsku zapovijed.
 
     a.  Operativna zapovijed izdana je u skladu s jednom trećinom / dvije
          trećine pravilom i u potpunosti iskorištava dnevno vrijeme.
     b.  Operativna zapovijed/dopunska zapovijed ispunjava sve usmjerene
           zadaće i odgovara namjerama zapovjednika brigade.
     c.   Svi podređeni i podupirući elementi primaju operativnu
           zapovijed.
     d.  Operativna zapovijed sadrži prekrivnicu s prikazom :

•  Organizacije za zadaću.
•  Zadaće.
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•  Zamisli i namjere za manevar, potporne paljbe i
pokretljivosti, zapriječavanja i preživljavanja.

•  Zadataka za svaku podređenu postrojbu i paljbenu potporu.
•  Koordinirajuće upute potrebne za usuglašavanja upotrebe

manevarskih snaga i borbene potpore.
•  Upute logističke potpore.

 
     e.  Ukoliko ima više vremena, potpuno razvijena operativna zapovijed
          se izdaje. (Početna dopunska zapovijed može se izdati kako bi se
          omogućilo podređenima da započnu pripremu.)
     f.  Zapovijed je dana na lokaciji koja smanjuje vrijeme putovanja,
         dopušta motrenje zone/sektora i unaprjeđuje operativnu sigurnost.
     g.  Ako ima vremena, zapovjednik bojne provodi povratne brifinge i
          simulacije odmah nakon zapovijedi kako bi poboljšao
          razumijevanje i reakcije podređenih.
     h.  Podređene vođe i stožer trebaju provesti bočnu koordinaciju
          prije nego što napuste mjesto zapovijedi.
 
 *12. Dežurni časnik glavnog zapovjednog mjesta i stožer
         unaprjeđuju planove, koordiniraju i nadgledaju pripremne
         aktivnosti i šire nove informacije.  
 
     a.  Vrijeme se učinkovito koristi za pribavljanje informacija i za
          usavršavanje plana (razvoj plana za nepredviđene događaje,
          poboljšanje planova paljbe).
     b.  Kritične nove informacije prenose se zapovjednom stožeru i
          podređenom/potpornom zapovjedništvu.
     c.  Priprema i borbeni status održavaju se točno i trenutno
          (izviđanje, postavljanje zapreka/ položaji za preživljavanje,
          ponovna opskrba, održavanje, lokacije i akcije
          podređenih/potpornih elemenata, kretanje).
     d.  Pripremni problemi se utvrđuju, ispravljaju ili koordiniraju s
          odgovarajućim elementom za korekciju.
 
 *13. Časnik za veze priprema plan komunikacije. Plan :
 
     a.  Osigurava protuometanje (naizmjenične frekvencije, kodirane
          riječi).
     b.  Koordinira izdavanje uputa za održavanje veza.
     c.  Omogućava uporabu relejnih stanica za održavanje komunikacije
          s podređenima.
     d.  Omogućava uporabu alternativnih sredstava komunikacije.
 
 *14. Glavno zapovjedno mjesto podupire zapovjedništvo zapovjedne
         skupine, nadzor i koordinaciju borbe. Glavno zapovjedno
         mjesto :
 
     a.  Izdaje dopunske zapovijedi zapovjedniku.
     b.  Analizira i uspoređuje informacije iz drugih mreža i drži
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          zapovjednika stalno informiranim  osiguravajući koncizne i
          utvrđene informacije.
     c.  Usklađuje se sa susjednim i potpornim elementima.
     d.  Osigurava kritične informacije borbene potpore i logističke
          potpore zapovjedniku iz zapovjednog mjesta poljskih komora.
     e.  Komunicira s podređenima do kojih zapovjednik ne može doći.
     f.   Koordinira dodatnu potporu iz brigade.
     g.  Izvodi bilo koje akcije potrebne za potporu zapovjedniku koji vodi
          borbu.
     h.  Koordinira kretanje minobacačke bojne.
     i.   Osigurava da je element paljbene potpore uključio minobacače u
          izravne paljbe bojne.
 
 *15. Glavno zapovjedno mjesto izvješćuje.
 
     a.  Izvješća dopuštaju brigadi da slijedi borbu.
     b.  Izvješća su točna, slijede propisane formate i predana su
          najkasnije od vremena koje je određeno u operativnoj zapovijedi
          ili standardnim operativnim postupcima.
 

  

 
 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE

 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 
 Nema zadaće, uvjeta i  standarda suprotne strane.
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 POSTROJBA: PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA :  PROVESTI  SOP  SPREMNOSTI                   (7-1-1916) (BP 55-12, 101-5)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET: Bojna je alarmirana za razmještaj.  Zračni transporti su dostupni.
Neprijateljstva su neminovna. Bojni je izdana operativna zapovijed brigade ili divizije
i SOP.
 
 STANDARD:
 
     a.  Bojna stiže na područje prikupljanja za desant na ratištu  popunjena
          ljudstvom, opremom, obučena i pripremljena za borbu.
     b.  Oprema je 95 posto uporabljiva i osoblje je obučeno u skladu sa standardima
          kopnene vojske.
 
 KORACI  U  PROVEDBI  ZADAĆE  Z  NZ
 
 *Zapovjednik bojne i stožer održavaju planove borbenog tereta i
   SOP.
 
     a.  Planovi za kretanje postrojbe i SOP temelje se na operativnoj
          zapovijedi. Operacije u izvanrednim  prigodama su razvijene i
          održavaju se za sve načine prijevoza.
     b.  Tablica organizacije i opreme postrojbe koristi se za razvoj
          individualnih planova za zrakoplove, vlakove i teretna vozila.
     c.  Plan kretanja postrojbe utvrđuje obradu administrativnog osoblja,
          sigurnosne, logističke i koordinacijske zahtjeve za provedbu.
     d.  Planovi uključuju detaljne postupke obrade osoblja, postupke
          cenzure, sigurnosne postupke i odgovornosti osoblja postrojbe.
     e.  Koordinacija s aktivnostima instaliranja i prijevoza osigurava
          dostupnost sigurnosnih materijala potrebnih za svaku vrstu
          kretanja.
 
 +2. Bojna provodi plan kretanja postrojbe.     
 
     a.  Postupci sakupljanja su započeti. Svi članovi bojne skupe se
          najkasnije do vremena koje je određeno u SOP.
     b.  Uspostavljena je sigurnost područja gdje se nalazi postrojba,
          prikrivaju se oznake na svoj opremi i osoblju postrojbe, osoblje

  

          postrojbe je ograničeno na područje postrojbe, uveden je plan
          cenzure i pristup području postrojbe je ograničen.
     c.  Sljedeće više zapovjedništvo izvješćuje se o snazi postrojbe u
          vrijeme koje je odredilo više zapovjedništvo i 100 posto je točno.
     d.  Izvješće o osoblju prosljeđuje se potpornom središtu za osoblje i
          administraciju ili postaji za obradu osoblja.

  



MPRI-CARTS-UTT                                        Svibanj 1999                                                                124

     e.  Primljeno je izvješće o konceptu operacija i poslano jedinom
          zapovjedniku izdvojene postrojbe i drugom ovlaštenom osoblju.
     f.   Koordinira se i uspostavlja vrijeme i mjesto posljednjih inspekcija
          i ispunjenje slijedećeg:
 

•  Općeg popisa pripadajućih sredstava i pregled odjeće
osoblja.

•  Administracije.
•  Obuke.
•  Kretanja.
•  Sigurnosti.
•  Nuklearno biološko kemijske opreme.
•  Komunikacije i elektronike.
•  Opskrbe.
•  Održavanja.
•  Oružja.
•  Opreme za kantinu.
•  Karte za razmještaj.
•  Prikupljanje streljiva.
•  Obrade osoblja.
•  Mobilizacije privatnih vozila.
•  Podređene poslove.

 
      g.  Svi utvrđeni nedostaci ispravljaju se.
      h.  Zahtjevi se pregledavaju na osnovi popunjavanja ili uništavanja.
      i.   Prima se oprema za zamjenu i šalje dalje.
      j.   Obrađuje se i izvješćuje osoblje za zamjenu.
      k.  Oprema za utovar pakira se i ukrcava prema planovima  ukrcaja.
      l.   Postrojba određuje središte ravnoteže koje je prikazano na
           svakoj stavki zračnog kretanja.
      m. Opterećenost svih vozila svedena je na minimum.
      n.  Sav opasni materijal spakiran je i označen na odgovarajući
           način.  (“DD obrazac 1387-2 pripremljen je za svaku stavku koja
           zahtjeva označavanje za zračno kretanje.”)
      o.  Postrojba prikuplja osoblje i opremu na određenim područjima.

        Pregled opreme provodi se pod nadzorom časnika postaje
        zaduženog za transport/časnika postaje zaduženog za motorna
        vozila.

      p.  Po završetku pregleda, skupine sa cjelokupnom opremom provode
           ukrcaj u skladu s dogovorenim planom ukrcaja.
      r.  Privatno vlasništvo je popisano i osigurano.
 
 +3. Bojna provodi operacije pred-ukrcaja na aerodromu za
        polijetanje.
 
      a.  Osoblje postrojbe provodi djelovanja na određenom području
           prikupljanja za desant potrebna za :

•  Skupljanje vozila, osoblja i opreme u  skupine za prijevoz.
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•  Uspostavljanje veze s nadzornom skupinom za polazak
zrakoplova.

•  Provedbu završnih priprema vozila i opreme.
•  Osiguranje da je materijal za uporabu na kopnu pri ruci i

dostupan.
•   Osiguranje da su zapovjednici skupina za prijevoz imenovani i

              izvješćeni te da se pripremljeni manifesti osoblja i opreme
        daju nadzornoj skupini za polazak zrakoplova.
•  Održavanje integriteta i sigurnosti postrojbe.

 
     b.  Po završetku prikupljanja skupine za prijevoz, skupina vojnika za
          prijevoz ostavljena je pod nadzorom nadzorne skupine za polazak
          zrakoplova. Osoblje postrojbe osigurava da  svaka skupina za
          prijevoz odgovara na sve zapovijedi i upute za pozive za ukrcaj
          koje izdaje nadzorna skupina za polazak zrakoplova prije
          stavljanja pod nadzor  elementa nadzora zračnog prijevoza.
     c.  Po dolasku u područje ukrcaja, zapovjednik skupine za prolaz
          osigurava da se slijede sve upute koje daje element nadzora
          zračnog prijevoza i on :
 

•  Osigurava da je materijal koji se koristi na kopnu, podu i
zaštitni materijal te 463 materijal za zaštitu tereta od udara i
vlage, po potrebi, dostupan i spreman za uporabu.

•  Osigurava da se održava integritet skupine za prijevoz  i da je
skupina ukrcana na odgovarajući način.

•  Zadržava presliku završnog manifesta putnika i tereta.
•  Osigurava da je svo osoblje i oprema osigurano za polazak

zrakoplova u skladu s uputama koje je dao voditelj utovara i
šef tima utovara.

+4. Bojna osigurava pomoć terminalu po dolasku u točku ukrcaja.

     a.  Osoblje postrojbe osigurava informacije na mjestu postrojbama
          koje provode istovar kako bi spriječili oštećenje osjetljive
          opreme i omogućili prioritet istovara u luci ukrcaja.
     b.  Nadzornik postrojbe osigurava da je svo osoblje raspoređeno i da
          je ograničeno na određena područja.
     c.  Koordinacija je napravljena sa zapovjednikom luke glede
          sigurnosti oružja, streljiva i drugih osjetljivih pojedinosti dok su
          u luci.
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SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

Nema zadaće, uvjeta i standarda suprotne strane.
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ELEMENT:  SVA ZAPOVJEDNA MJESTA

ZADAĆA:  PREMJESTITI ZAPOVJEDNO MJESTO (7-1-30034) (BP 7-20, FC 71-6)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET:  Taktičke operacije zahtijevaju da se zapovjedno mjesto premjesti na novu
lokaciju.

STANDARD :

     a.  Zapovjedno mjesto premješta se na novu lokaciju dok pomoćno zapovjedno
          mjesto održava glavne funkcije.
     b.  Neprijatelj ne iznenađuje zapovjedno mjesto.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE Z NZ

*1. Dežurni časnik zapovjednog mjesta uspostavlja dva ešelona.

Ešeloni se sastoje od vozila sa adekvatnom opremom za
komunikaciju i osobljem za osiguranje privremenih mogućnosti za
djelovanja.

+2. Dežurni časnik zapovjednog mjesta prvog ešelona prelazi na
      novu lokaciju zapovjednog mjesta.

     a.  Kretanje se izvodi kako bi se održavala opstojnost dok se
          ispunjavaju zahtjevi djelovanja- na primjer, zapovjedno mjesto
          dolazi  na pravo mjesto u pravo vrijeme.
     b.  Zapovjedno mjesto prelazi na novi položaj zapovjednog mjesta
          na zaklonjenom i prikrivenom smjeru.
     c.  Zapovjedno mjesto uspostavlja komunikaciju sa svim elementima
          bojne i višim zapovjedništvom u roku od 10 minuta od dolaska.

+3. Drugi ešelon postaje zapovjedno mjesto.

Za vrijeme kretanja prvog ešelona, drugi ešelon preuzima obveze
zapovjednog mjesta.

*+4. Ostatak zapovjednog mjesta ( drugi ešelon) kreće se prema
        novom položaju zapovjednog mjesta.

     a.  Premješta se na novi položaj zapovjednog mjesta na zaklonjenom
          i prikrivenom smjeru.
     b.  Premješta se  na novi položaj zapovjednog mjesta nakon što je
          novi položaj operativan.
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+5. Oba ešelona primjenjuju odgovarajuće tehnike kretanja.

Temeljiti kretanje na vidljivosti terena i vjerojatnosti dodira s
neprijateljem. Oba ešelona kreću se kako bi onemogućili
otkrivanje.

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

ZADAĆA I STANDARD SUPROTNE STRANE

ZADAĆA: Suprotna strana uništava zapovjedna mjesta bojne.

UVJET: Suprotna strana ima dostupna zračna sredstva, sredstva izviđanja i
elektronskog ratovanja.

STANDARD:  Suprotna strana locira kretanje zapovjednih mjesta i uništava 75 posto
vozila/osoblja zapovjednog mjesta.
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ELEMENT:   SVA ZAPOVJEDNA MJESTA

ZADAĆA:   USPOSTAVITI  ZAPOVJEDNO  MJESTO  (7-1-3035) (BK 71-6)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                              STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Bojna provodi taktičku operaciju protiv organiziranog neprijatelja.

STANDARD :

     a.  Održava se minimum djelovanja zapovijedanja i nadzora.
     b.  Zapovjedno mjesto preuzima odgovornosti za sve operacije i  nadzor mreže u
          roku od 10 minuta od dolaska na novi položaj.
     c.  Neprijatelj ne iznenađuje zapovjedno mjesto.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z NZ

+1. Zapovjedno mjesto uspostavlja komunikaciju u odgovarajućim
      radio mrežama bojne i brigade.

U roku od 10 minuta od dolaska, dovršiti sve komunikacijske
provjere.

+2. Zapovjedna mjesta bojne uspostavljaju sigurnost kako bi pružili
      rano upozorenje.

     a.  Sigurnost je na mjestu prije dolaska glavnog elementa.
     b.  Sigurnosna snaga  omogućava sveukupnu zaštitu glavnog
          elementa zapovjednog mjesta na položaju.
     c.  Motrilačke postaje su na mogućim prilazima. One su postavljene
          što je moguće više naprijed dok su još unutar dometa potpore
          malog oružja. Komunikacija se stalno održava s motrilačkim
          postajama.
     d.  Sigurnosne mjere su podignute na viši stupanj koliko vrijeme
          dopušta. Koriste se mine iznenađenja, mine povezane žicom,
          naprave za slušanje i ophodnje.

+3. Zapovjedna mjesta bojne uspostavljaju kružnu obranu
      položaja zapovjednog mjesta.

     a.  Osigurati da je dostupna snaga  koja može odmah reagirati.
     b.  U roku od tri sata nakon zauzimanja, podignuti obrambeni
          položaj na viši stupanj kada vrijeme to dopušta. Dodati zaklone
          za glavu, smanjiti paljbena polja, ojačati borbene položaje s
          vrećama pijeska i maskirati područje.
     c.  Postaviti zapreke u skladu sa zadaćom, neprijateljem, terenom,
          vlastitim snagama i raspoloživim vremenom. Dodati žicu i mine
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          na brze prilaze.
     d.  Odabrati i pripremiti primarne i pomoćne paljbene položaje
          oklopnih vozila.
     e.  Omogućiti raspoloživost privremene desetine strijelaca po
          potrebi.
     f.   Maskiranje vozila i položaja.
     g.  Održavati motrenje zračnog prostora 24 sata na dan.
     h.  Uspostaviti i održavati nuklearno biološku i kemijsku obranu.
          Motriti uzbune, radiametre  i kemijski papir za otkrivanje (lakmus
          papir).

*+4. Zapovjedno mjesto započinje nadzor operacija.

     a.  Osigurava da su radija na odgovarajućim frekvencijama i da
          adekvatno osoblje radi na njima.
     b.  Postavlja i nadopunjava situacijske zemljovide.
     c.  Otvara operacijski log i osigurava da su značajni događaji
          zabilježeni.
     d.  Osigurava da odsjeci informiraju osoblje o kritičnim događajima
          koji se događaju za vrijeme kretanja.
     e.  Nastavlja sa kritičnim zadaćama u roku 10 minuta od dolaska na
          položaj kao što su opskrba, održavanje i evakuacija
          vozila/ranjenika.

*5. Zapovjedna mjesta bojne kreću se pomoću ešelona.

     a.  Drugi ešelon zapovjednog mjesta integrira se u taktički plan.
     b.  Drugi ešelon integrira se u operaciju zapovjednog mjesta u roku
         15 minuta od dolaska na položaj.

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

ZADAĆA I STANDARD SUPROTNE STRANE

ZADAĆA: Odrediti lokaciju zapovjednog mjesta.

UVJET: Suprotna strana je izvidjela elemente i dostupna zračna sredstva koja su
postavila zapovjedno mjesto.

STANDARD: Suprotna strana određuje lokaciju unutar 500 metara.
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POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA / SVA ZAPOVJEDNA MJESTA

ZADAĆA :   ODRŽAVANJE  KOMUNIKACIJE   (7-1-1915) (BP 7-20)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Zapovjedno mjesto provodi taktičke operacije za potporu bojne. Neprijatelj
može koristiti zavaravanje, ometanje veze i operacije izviđanja.

STANDARD :

     a.  Zapovjedno mjesto uspostavlja komunikaciju s potrebnim unutarnjim/vanjskim
          elementima u roku 5 minuta od dolaska na položaj zapovjednog mjesta.
     b.  Zapovjedno mjesto nije napadnuto od strane neprijatelja zahvaljujući
          otkrivanju elektronskih  znakova koje emitira zapovjedno mjesto.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE Z NZ

+1. Zapovjedno mjesto uspostavlja radio komunikaciju na početku
      taktičkih operacija.

Sve određene vanjske i unutarnje frekvencije i ključna
postavljenja primjenjuju se na opremu u roku od 5 minuta bez
greške.

+2. Zapovjedno mjesto uspostavlja pomoćna komunikacijska
       sredstva.

Koriste se teklići ili žična veza. kada je to moguće.

+3. Zapovjedno mjesto održava komunikaciju.

     a.  Komunikacija se održava sa svim podređenim elementima i
          postajama višeg zapovjedništva bez ikakvih prekida.
     b.  Koriste se jedino odobreni radiotelefonski postupci.
     c.  Zapovjedno mjesto kodira sve kritične poruke bez greške.
     d.  Zapovjedno mjesto dekodira sve poruke bez greške.
     e.  Zapovjedno mjesto održava transmisiju 15 sekundi.
     f.   Zapovjedno mjesto koristi vjerodostojnost poziva i odgovora u
          skladu s uputama za održavanje bez greške.
     g.  Radio šutnja narušava se jedino na zapovjednikovu zapovijed.
     h.  Najniže moguće namještanje napona i antene za usmjerenje
          koriste se kada je to moguće.
     i.  Zapovjedno mjesto nastavlja s komunikacijom dok neprijatelj
          pokušava ometati komunikacije.
     j.  Izvješća o lažnom emitiranju, upadu, elektronskom ometanju i
          smetnjama predana su u roku od 5 minuta od pokušaja ometanja.

k. Radija su udaljena od zapovjednog mjesta.
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SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

ZADAĆA I  STANDARD SUPROTNE STRANE

ZADAĆA: Rabiti elektronsko ratovanje.

UVJET: Suprotna strana ima dostupna sredstva elektronskog ratovanja.

STANDARD: Suprotna strana locira zapovjedno mjesto za neizravnu paljbu, ili
ometa/presreće 15 posto transmisije zapovjednih mjesta.
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POSTROJBA:    PJEŠAČKA BOJNA

ZADAĆA :   OBAVJEŠTAJNA  DJELOVANJA  (7-1-1902)(BP 7-20)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Bojna provodi borbene operacije. Veličina neprijateljskih snaga je pukovnija
u obrambenim operacijama bojne i satnija u napadnim operacijama bojne.

STANDARD :

     a.  Sve dostupne informacije o neprijatelju, terenu i vremenu koje su potrebne za
          planiranje, koordiniranje i provođenje borbenih operacija pronađene su,
          izvješćene i uporabljene.
     b.  Bojna dobiva sve prioritetne obavještajne zahtjeve/zahtjeve za informacijama u
          sektoru bojne.
     c.  Sve informacije o neprijatelju, terenu ili vremenu kojima raspolaže brigada
          prikupljene su točno i bojna izvješćuje o njima po zapovijedi brigade.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE Z NZ

*1. Zapovjednici bojne, stožer i podređeni utvrđuju obavještajne
      zahtjeve i planiraju obavještajne operacije.

     a.  S2 priprema obavještajnu prosudbu i obrazac situacija i događaja.
     b.  Zapovjednik i stožer određuju informacije potrebne za operacije.
     c.  S2 razvija plan za prikupljanje/traženje potrebnih obavještajnih
          podataka.
     d.  Podređeni elementi planiraju ophodnju/izviđanje/preživljavanje
          kako bi prikupili potrebne obavještajne informacije. Vidjeti
          odgovarajuće nacrte obuke i ocjenjivanja od podređene satnije i
          planove obuke za ratnu zadaću voda.

+2. Bojna provodi obavještajne operacije.

     a.  Bojna locira 80 posto sustava oružja neprijateljskih borbenih
          vozila, zapreke i nezaklonjene položaje voda prije napada.
     b.  Svi zaklonjeni prilazi veličine bojne i nezaklonjeni prilazi
          veličine satnije točno su utvrđeni i klasificirani.
     c.  Sva neprijateljska kretanja veličine voda ili viši elementi
          utvrđeni su i prijavljeni bojni u roku od 10 minuta.
     d.  Informacije potrebne za uporabu terena koji je kritičan za
          manevarsku shemu bojne (smjerovi, prilazi, položaji za nadzor)
          dobivene su fizičkim izviđanjem prije početka manevra kako bi
          se omogućile prilagodbe planu.
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+3. Obavještajne informacije se priopćavaju.

     a.  Kritične informacije/obavještajne informacije (potrebne za
          modificiranje plana) dolaze do zapovjednika bojne u roku od 5
          minuta.
     b.  Kritične informacije/obavještajne informacije dolaze do
          podređenih elemenata u roku od 5 minuta.
     c.  Kritični obavještajni podaci/informacije prosljeđuju se
          susjednim postrojbama u roku od 10 minuta.
     d.  Kritični i propisani obavještajni podaci/informacije (prioritetni
          obavještajni zahtjevi / zahtjevi za informacijama / imenovana
          područje interesa / ciljana područja interesa /odlučujuća
          točka) izneseni  su brigadi, kao što je određeno.

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE

ZADAĆA: Ometati sposobnosti prikupljanja obavještajnih podataka bojne.

UVJET: Suprotna strana provodi taktičke operacije.

STANDARD:

1. Suprotna strana uništava ili potiskuje 80 posto sredstava za izviđanje bojne.
2. Bojna ne može odrediti položaje ili kretanja suprotne strane.
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POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA / S2 ODSJEK

ZADAĆA :  DJELOVANJA  S2   (7-1-1911) (BP 7-20 I 23-80)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Bojna provodi borbene operacije.

STANDARD :

     a.  Odsjek S2 prikuplja, raščlanjuje i širi informacije o neprijateljskom terenu i
          vremenu kako bi omogućio bojni da provodi borbene operacije.
     b.  Odsjek S2 priprema obavještajnu pripremu bojišnice koja je 70 posto točna i
          sprječava mogućnost da neprijatelj iznenadi bojnu.
     c.  S2 potvrđuje obrazac s novim informacijama.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE Z NZ

+1. Odsjek S2 priprema obavještajnu prosudbu i obrazac situacije i
      događaja.

     a.  Obrazac situacije i događaja koji se daje zapovjedniku točno
          locira moguće neprijateljske položaje i utvrđuje moguće
          neprijateljske inačice djelovanja i slabosti.
     b.  Svi zračni i kopneni prilazi korektno su utvrđeni i klasificirani
          (veličina, vrsta, brzina, izloženost).
     c.  Točno su utvrđene važne zapreke, teren koji zadovoljava, ne
          zadovoljava i  spori prolaz.
     d.  Uključeno je vrijeme i njegovi utjecaji (vjetar, količina oborina,
          temperatura).
     e.  Utvrđen je ključni teren i potencijalna prijateljska i
          neprijateljska uporaba.
     f.   Utvrđene su potencijalne neprijateljske slabosti.
     g.  Obrasci i prosudba pravovremeni su i daju se zapovjedniku prije
          njegovih simulacija.
     h.  Situacijski  zemljovid S2 je važeći (u roku od 10 minuta) i
          potpun..

+2. S2 osigurava zapovjedniku unos za vrijeme simulacija.

Za vrijeme zapovjednikovog proigravanja, S2 osigurava koristan
doprinos razvoju borbe s gledišta taktičke i strategijske doktrine
neprijateljskih snaga, utvrđuje moguće neprijateljske reakcije
prema prijateljskim akcijama i pomaže u proigravanju.

+3. S2 pomaže zapovjedniku pri razvoju potreba prikupljanja.
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Utvrđeni su prioritetni obavještajni zahtjevi, zahtjevi za
informacijama, imenovana područja interesa, ciljana područja
interesa  i odlučujuća točka kako bi se omogućilo prikupljanje
informacija potrebnih za planiranje i nadzor bitke.

+4. S2 usmjerava i koordinira prikupljanje obavještajnih podataka.

     a.  Svi prioritetni obavještajni zahtjevi i zahtjevi za informacijama
          poboljšani su u specifične zadatke prikupljanja (što, gdje i tko).
     b.  Zadaća promatranja imenovanih područje interesa, ciljanih
          područja interesa i odlučujućih točaka dodijeljena je
          određenoj postrojbi sa smjernicama što tražiti.
     c.  Dodijeljene su specifične odgovornosti motrilačke
          postaje/ophodnje drugačije od lokalne sigurnosti.
     d.  Ophodnje se izvješćuju i podnosi se povratni brifing.
     e.  Odgovarajuće zadaće prikupljanja dodijeljene su zemaljskim
          radarima i  daljinskim uporabljenim senzorima.
     f.   Paragrafi od a do e dostatni su za ispunjenje obavještajnih potreba
          prikupljanja kako bi bili koordinirani i za ispunjenje zadataka
          prikupljanja zadanih od strane brigade.
     g.  Zadaci prikupljanja propisani su što je prije moguće kako bi se
          brzo osigurale kritične informacije za zapovjednika.
     h.  S3 odobrava sve zadatke prikupljanja.
     i.   Osigurane su metode komunikacije (relejne stanice i frekvencije,
          planovi za izvješćivanje).
     j.   Uključene su sve faze operacije.
     k.  Koriste se sva dostupna sredstva.
     l.   Plan izviđanja i preživljavanja koordiniran je s :

•  S3 (odobrenje zadataka).
•  Časnikom za veze (komunikacije).
•  Časnikom za paljbenu potporu (paljbena potpora i

koordinacija)
•  Podređenim elementima (prolaz kroz crte, sprječavanje

slučajnih   angažmana).
•  Brigadom (ako je izvan sektora bojne ili zone).
 

      m.  S2 održava vezu sa svim ophodnjama koje nadzire  bojna.
 
 +5. S2 zahtijeva informacije od višeg zapovjedništva.
 
      a.  Koristi dostupna vanjska obavještajna sredstva za potrebne
           obavještajne informacije.
      b.  Traži informacije rano i neprekidno.
      c.  Koristi taktičko zračno izviđačko presretanje, radar i
           zrakoplovstvo kopnene vojske.
      d.  Zahtijeva aktualne informacije od susjednih /prednjih elemenata.
 
 +6. S2 raščlanjuje dostupne obavještajne podatke.
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 S2 brzo i potpuno nadopunjava obrasce i obavještajne prosudbe u
odlomku 1, temeljeno na prikupljenim informacijama.

 
 +7. S2 priopćava i koordinira obavještajne informacije.
 

 Obrasci, obavještajna prosudba, vrijeme i druge nove obavještajne
informacije  osigurane su  za zapovjednika, stožer i podređene čim
su nove informacije dostupne ili zahtijevaju izmjene kod
obavještajnih prosudbi ili obrazaca.

 
 8. S2 koordinira obavještajne informacije sa stožerom.
 
      a.  Zapovjedno mjesto borbenih komora: Procijenjeni  broj i stopa
           neprijateljskih zatvorenika; prikupljanje zemljovida i distribucija
      b.  S3 odsjek:  Obrasci, prosudbe, raščlambe terena i plan izviđanja
           i opstojnosti.
      c.  Element paljbene potpore: Poznate, sumnjive i moguće
           neprijateljske lokacije i druge informacije o cilju; moguća
           neprijateljska djelovanja paljbene potpore za uključivanje u
           obrasce i prosudbe.
      d.  Prednji zračni kontrolor, koordinator zračnog kretanja, časnik
           protuzračnog topništva: moguća neprijateljska uporaba
           neprijateljskih zračnih i napadnih helikoptera i  zračnih prilaza.
      e.  Inženjerac bojne: Raščlamba terena, planiranje pokretljivosti,
           zaprječavanje i opstojnosti.
      f.   Svo osoblje stožera: Sve obavještajne informacije primljene na
           njihovim mrežama prijavljuju se S2.
 
 +9. S2 pomaže obavještajnoj sigurnosti.
 

 Sav povjerljivi materijal uništen je kada više nije potreban.
 
 +10. S2 odsjek priopćava obavještajne podatke.
 

 Brigada i susjedno zapovjedništvo nadopunjuju se u skladu sa SOP
i posebnim uputama o neprijateljskim djelovanjima u sektoru ili
zoni bojne.

  

 
 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE

 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 
 Nema zadaće, uvjeta i  standarda suprotne strane.
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 POSTROJBA:   PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA :   UPOTREBA  PALJBENE  POTPORE    (7-11-1903) (BP 7-20)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 
 UVJET :  Bojna ima prioritet paljbe od direktne potpore bojne poljskog topništva i
dodijeljeni su joj borbeni letovi bliske zračne potpore u svrhu planiranja. Planirani
borbeni letovi dostupni su na zahtjev.
 
 STANDARD:
 
      a.  Sve dostupne potporne paljbe provedene su kako bi se ispunili zadaci koji
           najbolje podupiru zapovjednikovu namjeru/zamisao za ispunjenje zadaće.
           Paljbe koje su raspoložive dobro su iskorištene i napadaju
           najkritičnija/osjetljiva područja neprijateljskih formacija ili položaja.
      b.  Najmanje 80 posto ispaljenih zadaća guši/neutralizira/uništava neprijatelja ili
           ispunjava zapovjednikovu namjeru.
      c.  Prijateljska potporna paljba ne rezultira bratoubojstvom.
      d.  Bojna izravne potpore poljskog topništva nadopunjena je na lokaciji svih
           elemenata bojne.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE   Z  NZ
 
 +1. Zapovjednik i stožer planiraju borbene operacije.
 

 Operativna zapovijed bojne uključuje zapovjednikovu zamisao
koja se jasno odnosi na plan za podupiranje paljbe. Paljbe
omogućavaju dovoljno potpore za ispunjenje zadatka izloženog u
zapovjednikovom konceptu.

 
 *2. Časnik za paljbenu potporu i stožer  razvijaju plan paljbene
        potpore. Zapovjednik to odobrava.
 

 Operativna zapovijed uključuje plan paljbene  potpore koji
podupire zapovjednikov koncept/namjeru i usklađen je sa shemom
manevra, izviđanjem i planom preživljavanja, planom zapreka  i
zadataka prema podređenim elementima.

 
 *3. Element paljbene potpore i vođe bojne koordiniraju paljbenu
       potporu.
 

  

      a.  Sve vođe bojne do razine voda imaju liste ciljeva ili folije i
           paljbene mreže poljskog topništva/frekvencije minobacača. Oni
           poznaju ciljeve koje trebaju gađati i kriterij za započinjanje ovih
           paljbi (matrica provedbe paljbene potpore je razvijena.)
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      b.  Minobacački vod, element paljbene potpore brigade i bojna
           izravne potpore poljskog topništva imaju kopije plana paljbene
           potpore bojne prije nego što operacija započne. Oni ih stalno
           nadopunjuju.
 
 +4. Bojna provodi paljbenu potporu.
 
      a.  Sve dostupne paljbe za potporu provedene su kako bi se izvršili
           zadaci. Paljbe su planirane za napad na kritična/osjetljiva
           područja neprijateljskih formacija ili položaja.
 

•  Prijateljske paljbe zaustavljaju ili usporavaju neprijateljsko
kretanje.

•  Prijateljske paljbe guše/neutraliziraju neprijateljske paljbe.
 
      b.  Najmanje 80 posto provedenih paljbenih zadaća
           guše/neutraliziraju/uništavaju neprijatelja ili ispunjavaju
           zapovjednikovu namjeru.
      c.  Količina paljbe izvršava željeni zadatak.
      d.  Prijateljska potporna paljba ne rezultira bratoubojstvom.
      e.  Prioriteti paljbene potpore i zadaci prilagođeni su kako borba
           napreduje.
 
 +5. Bojna provodi trenutnu blisku zračnu potporu.
 
      a.  Element paljbene potpore započinje sa zahtjevom za trenutnom
           bliskom zračnom potporom na odobranim ciljevima.
      b.  Ciljeve koji nisu odobreni za blisku zračnu potporu opslužuju
           druga sredstva paljbene potpore.
      c.  Zahtjevi se prenose prednjem zračnom kontroloru.
      d.  Topnička potpora je koordinirana i koristi se sve do dolaska
           bliske zračne potpore.
      e.  Paljbe bojne i dim guše uočeno neprijateljsko prouzračno
           oružje unutar dometa.
 
 +6. Bojna održava informiranim bojnu izravne potpore poljskog
       topništva.
 
      a.  Lokacije elementa bojne prenose se preko druge stanice do bojne
           izravne potpore poljskog topništva.
      b.  Nove zadaće su koordinirane.
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 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 

 ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE
 
 ZADAĆA: Izbjeći posljedice paljbene potpore
 
 UVJET: Suprotna strana provodi borbene operacije. Suprotna strana dodijelila je
sredstva protuzračne obrane i topništva.
 
 STANDARD:
 
 1.  Prijateljske paljbe dovoljno ne zaustavljaju ili usporavaju kretanje suprotne strane
      da bi spriječili zamisao o obrani/napadu.
 2.  Prijateljske paljbe dovoljno ne guše paljbe suprotne strane kako bi spriječili
      zamisao o obrani/napadu.
 3.  Prijateljske paljbe ne uzrokuju dovoljno gubitaka da bi spriječili zamisao o
      obrani/napadu.
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 POSTROJBA:  PJEŠAČKA BOJNA / ELEMENT PALJBENE POTPORE
 
 ZADAĆA :  DJELOVANJE ODSJEKA  PALJBENE  POTPORE
                                                                         (7-1-1917) (BP 6-20 i 7-20)
 
                               PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET: Bojna provodi taktičke operacije zahtijevajući potporu neizravne paljbe.
 
 STANDARD :
 
     a.  Odsjek paljbene potpore provodi planiranje i koordinaciju kako bi omogućio
          da se postignu standardi paljbene potpore kod nacrta obuke i ocjenjivanja
          primijenjene paljbene potpore. Plan pokriva zapovjednikove smjernice i
          namjeru.
     b.  Odsjek paljbene potpore omogućava stalno i potpuno informiranje
          zapovjednika i drugih stožernih elemenata, časnika za paljbenu potporu i
          tima za paljbenu potporu o stanju dostupnosti paljbene potpore.
     c.  Odsjek paljbene potpore održava bojnu izravne potpore poljskog topništva
          informiranu o stanju bojne.
     d.  U roku od dvije minute, odsjek paljbene potpore usmjerava sve pozive za
          paljbom na bojnu izravne potpore poljskog topništva za podređene
          elemente/tim za paljbenu potporu koji ne mogu održati komunikaciju sa
          središtima za usmjeravanje paljbe.
 
 KORACI U PROVEDBI ZADAĆE   Z  NZ
 
 +1. Odsjek paljbene potpore osigurava  zapovjedniku  status
        paljbene potpore što uključuje :
 
      a.  Dostupnu paljbenu potporu i dodijeljene zadaće.
      b.  Stanje streljiva uključujući količinu rasvjete, obitelj raspršenih
           mina, dim i drugo specijalno streljivo i mogućnosti (dužina
           vremena, područje svakog).
      c.  Dodjela prioritetnih  ciljeva/krajnje zaštitne paljbe.
      d.  Koordinacijske mjere paljbene potpore.
 
 *2. Odsjek paljbene potpore pomaže S2 u razvoju obrasca situacije i
       događaja osiguravajući informacije o mogućnostima
       neprijateljske paljbene potpore/mogućim djelovanjima i
       planovima prijateljske protupaljbe.

  

 
 *3. Časnik za paljbenu potporu pomaže zapovjedniku u
       dovršavanju njegove prosudbe i zamisli operacije.
 

 Za vrijeme zapovjednikovih simulacija, časnik za paljbenu
potporu osigurava unos podataka o razvoju borbe, uzimajući u
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obzir doprinos neprijateljske i prijateljske paljbene potpore.
 
 +4. Časnik za paljbenu potporu i element paljbene potpore razvijaju
        plan paljbene potpore.
 
      a.  Plan paljbene potpore slijedi i ispunjava zapovjednikovu zamisao.
           Prioriteti paljbe, prioriteti ciljeva i prioritetni ciljevi pružaju
           potporu zapovjednikovom konceptu i zalaganju. Mijenjaju se da
           bi se udružili s različitim fazama ili nepredviđenim
           događajima.
      b.  Plan paljbene potpore uključuje:
 

•  Zamisao za uporabu paljbene potpore.
•  Popis meta i foliju.
•  Paljbene prioritete za poljsko topništvo i minobacače.
•  Dodjelu ili lociranje prioritetnih ciljeva/krajnja zaštitna paljba

ako se dodjeljuje bojni.
•  Osnovu provedbe paljbe.

 
      c.  Plan paljbene potpore podupire shemu manevra i usklađen je s
           njom. Omogućava kretanje i uporabu paljbi što podupire
           manevar borbenih postrojbi.
      d.  Plan paljbene potpore adekvatan je i treba sadržati slijedeće:
 

•  Ciljeve planirane na poznatim, mogućim i sumnjivim
neprijateljskim lokacijama, zaklonjenim prilazima na
točkama zagušenja; nezaklonjenim prilazima gdje je moguće
praćenje i otkrivanje cilja; potencijalnim neprijateljskim
položajima nadzora /potpore paljbom; i lako prepoznatljivim
obilježjima terena što omogućava brzu prilagodbu na
neprijatelja.

•  Dim koji je planiran da onemogući neprijateljsko
promatranje, prikrije prijateljsko kretanje, podupre operacije
prodora i pomaže pri odvajanju od neprijatelja.

•  Ciljevi planirani za potporu borbene i izviđačke ophodnje.
 Osvjetljavanje planirano za potporu noćnih napada,

                   područja djelovanja i protumotrenja.
•  Ciljevi planirani za zaštitu prijateljskih zapreka od prodora i

za napad na neprijatelja zaustavljenog kraj zapreka.
•  Nadzorne mjere uspostavljene za pružanje sigurnosti

prijateljskoj snazi i za olakšavanje napada na neprijateljske
snage.

•  Ciljeve, prioritete i koordinirane upute uspostavljene za
minobacače.

•  Blisku zračnu potporu planiranu u skladu sa zapovjednikom.
•  Dodijeljene odgovornosti i upute za provedbu paljbenog

plana (mogu biti usklađeni ili osnova za  paljbene potpore).
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 +5. Časnik  za paljbenu potporu i element paljbene potpore
        koordiniraju plan paljbene potpore prije bitke.
      a.  Svi podređeni elementi imaju popise ciljeva/folije, osnovu
           provedbe paljbe i frekvencije poljskog topništva/minobacača.
           Oni poznaju ciljeve koje trebaju napasti i kriterij za započinjanje
           paljbe.
      b.  Minobacački vod, element paljbene potpore brigade i bojna
           direktne potpore poljskog topništva imaju kopije plana paljbe
           brigade prije početke operacije i dovoljno vremena za provedbu
           potrebnog planiranja/koordinacije.
      c.  Područja djelovanja za planiranu paljbenu potporu  zatraženi su
           od brigade.
      d.  Zadaće potiskivanja neprijateljske protuzračne obrane i bliske
           zračne potpore zatraženi su od strane brigade u skladu sa
           standardnim operativnim postupkom brigade. Provedena je
           koordinacija za potiskivanje neprijateljske protuzračne
           obrane/koordinirani zračni prostor.
      e.  Ciljevi koje određuju zapovjednici satnija/časnici za paljbenu
           potporu i drugi elementi skupljaju se u popis ciljeva i uklanjaju se
           duplikati.
      f.  Časnik za paljbenu potporu bojne provodi koordinaciju s
          časnikom za paljbenu potporu satnije kako bi osigurao da
           razumije planove satnije i planove paljbe bojne.
      g.  Smještanje ili kretanje postrojbi poljskog topništva u sektore, zone
           ili hodne kolone bojne koordinira brigada sa zapovjednikom/S3
           bojne.
      h.  Izmjene u planu paljbe ili popisima ciljeva priopćavaju se
           podređenim elementima i središtu za usmjeravanje paljbe
           postrojbe za paljbu u roku od 10 minuta.
      i.   Plan paljbene potpore koordinira se na odgovarajući način sa
           stožerom bojne :
 

•  S3 osigurava da plan paljbe pruža potporu zamisli
zapovjednika bojne i shemi manevra; koordinira
raspoloživost / planiranje bliske zračne potpore i
smještanje / kretanje postrojbe poljskog topništva u
sektoru bojne.

•  S2 zna sve vjerojatne neprijateljske lokacije i djelovanja,
prilaze, plan pokrivanja izviđanja i sigurnosti, potporu
planom izviđanja i sigurnosti i pružanje potpore
izvidnicima.

•  S4 koordinira ponovnu opskrbu minobacačkog streljiva;
zna plan smještanja / kretanja postrojbi poljskog
topništva u sektor bojne.

•  Inženjerci omogućavaju pokrivanje i lociranje zapreka.
•  Časnik za veze pruža odgovarajuću komunikaciju

elementu paljbene potpore brigade i poljskom topništvu
izravne potpore bojne.
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•  Prednji zračni kontrolor / časnik za paljbenu potporu
omogućava koordinirane zračne prostore koji dopuštaju
maksimalno angažiranje neprijatelja i preživljavanje
bliske zračne potpore. Koristi blisku zračnu potporu
protiv odgovarajućih ciljeva.

•  Vođa minobacačkog voda planira položaje, premještanja,
ciljeve i zadatke za minobacače. Usklauje se s
elementom paljbene potpore / glavnim ZM.

 
 +6. Element paljbene potpore održava komunikaciju.
 
      a.  Neprekidno se održavaju komunikacije sa središtem za
           usmjeravanje paljbe minobacačkog voda i timovima za potporu
           obuke.
      b.  Neprekidno se održavaju komunikacije s poljskim topništvom,
           izravno ili preko bitnice.
 
 +7. Odsjek paljbene potpore pomaže časniku za paljbenu potporu i
        zapovjedniku u provedbi paljbene potpore.
 
      a.  Prenosi sve pozive za paljbu od podređenih / elemenata timova za
           paljbenu potporu koji ne mogu održavati komunikacije s
           potpornim središtem za usmjeravanje paljbe poljskog topništva
           izravne potpore bojne ili središtem za usmjeravanje paljbe
           minobacačkog voda u roku od dvije minute.
      b.  Održava prijateljske lokacije postrojbi.
      c.  Koordinira zamolbe za dodatnu paljbenu potporu.
      d.  Osigurava pridržavanje mjera koordinacije paljbene potpore.
      e.  Uspostavlja i održava komunikacije s podređenim timovima za
           paljbenu potporu i potpornim postrojbama paljbene potpore.
      f.   Preporučuje ciljeve, prioritete i sredstva paljbene potpore za
           uporabu.
      g.  Neprestano informira zapovjednika bojne, podređene časnike za
           paljbenu potporu i ključne vođe / sektore o promjenama stanja
           paljbene potpore.
      h.  Neprestano informira potporno topništvo i element paljbene
           potpore brigade o promjenama taktičke situacije.
      i.   Pregledava, odobrava / odbija i prioritizira sve zamolbe za
           paljbenu potporu u skladu sa smjernicama zapovjednika,
           uspostavljenim mjerama koordinacije paljbene potpore i
           taktičkom situacijom. Osigurava da se koriste najučinkovitija
           sredstva paljbene potpore. Izbjegava ponavljanje zamolbi za
           paljbenu potporu. Prenosi zamolbe za paljbenu potporu
           odgovarajućoj organizaciji u roku od dvije minute (ako problemi
           s komunikacijom sprječavaju izravno komuniciranje).
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 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      

 
 
 Nema zadaće, uvjeta i  standarda suprotne strane.
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 POSTROJBA:  PJEŠAČKA BOJNA
 
 ZADAĆA:   PROVESTI DJELOVANJA POKRETLJIVOSTI /
                      OPSTOJNOSTI    (7-1-1904)  (FM-ovi 7-20, 20-32, 5-100 i 5-103)
 
                                           PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)
 
                                                                 STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)
 
 UVJET: Bojna provodi taktička djelovanja s inženjerijskom potporom. Neprijatelj
ima inženjerijskih sredstava i može mehanički rabiti / prodrijeti zapreke. Postavljena
su neprijateljska minska polja u skladu s FM 20-32, 4. poglavlje.
 
 STANDARD :
 
      a.  Učinkovito se provode zadaci pokretljivosti i opstojnosti koji najbolje
           podupiru namjeru / zamisao zapovjednika.
 

•  Djelovanja pokretljivosti dopuštaju manevar prijateljskih snaga i
kretanje prijateljskih elemenata. Ona podupiru i dopuštaju
evakuaciju za ispunjenje prijateljske zamisli i zadaće.

•  Djelovanja opstojnosti štite bojnu od neprijateljskih paljbi kako bi
dopustile ispunjenje obrambene / napadajne zamisli i zadaće.

     b.  Prodor i prolaz zapreka završavaju u roku od 15 minuta.
     c.  Bojna ima manje od 10 posto gubitaka od neprijateljskih pripremnih paljbi
          tijekom obrambenih djelovanja.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE Z NZ

*1. Zapovjednik bojne i stožer provode raščlambu zemljišta i
      izviđanje zemljovida.

     a.  Raščlamba određuje i svrstava sve prilaze i vjerojatna /
          djelotvorna mjesta duž svakog, za smještanje zapreka za
          pojačavanje i za smanjenje učinka na prijateljsko kretanje.
     b.  Raščlamba određuje vjerojatne položaje za postrojbe i
          naoružanje.

+2. Bojna provodi izviđanje prijateljskih i neprijateljskih prilaza,
      smjerova i zemljišta.

     a.  Pronađene su sve zapreke. Određena / pronađena je veličina i
          granice, sastav i zahtjevi prodora, međuprostori i smjerovi
     b.  Obilaženja te neprijateljsko oružje za pokrivanje.
     c.  Određena je količina zaklona i prikrivanja na smjerovima /
          prilazima.
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*3. Zapovjednik bojne i stožer planiraju djelovanja pokretljivosti i
      opstojnosti za potporu obrambenih / odstupnih operacija.

     a.  Iznosi zamisao djelovanja koja uspostavlja općeniti prioritet
          zadataka za zapreke i  sredstva te određeni prioritet između
          zadataka opstojnosti i pokretljivosti.
     b.  Određuje zapreke koje podupiru shemu obrane usporavanjem /
          zaustavljanjem neprijatelja tamo gdje je izložen paljbama.

*4. Zapovjednik bojne i stožer planiraju djelovanja pokretljivosti i
      opstojnosti za potporu pokretanja djelovanja.

     a.  Odabire prilaze koji izbjegavaju zapreke ili pružaju sredstva i
          vrijeme za prodor zapreka.
     b.  Osigurava da zamisao djelovanja ne sadrži obilaženje bojne i
          ulazak u  moguće neprijateljske paljbene zasjede .
     c.  Osigurava da je isplanirano dovoljno paljbi za pokrivanje.

+5. Bojna prodire i prolazi zapreke.

     a.  Izvidnički elementi otkrivaju sve zapreke prije nego što se
          glavnina snaga izlaži opasnosti.
     b.  Glede veličine i pokrivanja zapreke, prodor je brzo proveden.
     c.  Slijedeći elementi vode se kroz prodor bez imalo gubitaka zbog
          mina.

+6. Bojna izvješćuje o zaprekama / prodorima.

Sve prijateljske zapreke i postojeće ili neprijateljske zapreke koje
utječu na prijateljski manevar / kretanje i lokacije prodora
izvješćuju se brigadi.

+7. Bojna postavlja i osigurava zapreke.

    a.  Zapreke se uklapaju u postojeće zapreke; neplanirani smjerovi
         obilaženja nisu dostupni.
    b.  Zapreke su zaštićene snagama i paljbama dostatnim za
         sprječavanje brzog prodora i uporabu područja djelovanja.

     c.  Obilježavaju se staze i međuprostori. Oni se mogu zatvoriti u
          roku od 10 minuta nakon zamolbe (skupine s raspoloživim
          opskrbnim sredstvima i obučene / informirane o
          komunikacijama i naputcima /točkama otvaranja paljbe.
    d.  Zapreke su postavljene tako da je neprijatelju potrebno 10 minuta
         za prodor (zanemarujući učinke paljbe).
    e.  Zapreke prisiljavaju neprijatelja u planirana područja djelovanja.

*+8. Bojna izvješćuje o postavljanju zapreka što uključuje :

     a.  Zapreke koje nisu u minskim poljima.
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     b.  Opis zapreke.
     c.  Mrežu lokacije s početnim i završenim točkama.
     d.  Međuprostore i prolaze označene i prijavljene/priopćene.
     e.  Postrojbu koja nadzire.
     f.   Konstrukciju minskog polja.
     g.  Popunjen obrazac.
     h.  Popunjeno izvješće o minskim poljima poslano sigurnim
          načinom.
      i.  Minska polja označena i priopćena do razine desetine.

*9. Bojna koristi raspršene mine.

     a.  Učinkovito postavlja raspršene mine ispred ili na neprijateljskim
          formacijama kako bi ga omele u zamahu.
     b.  Popunjava obrazac općeg položaja.

+10. Bojna provodi djelovanja opstojnosti kad god se bojna
        zaustavi na više od jednog sata.

     a.  Kao što vrijeme i sredstva dopuštaju, pripremljeni su položaji za
          preživljavanje koristeći skrivanje/maskiranje.
     b.  Svi  vojnici van vozila zaštićeni su od neizravne paljbe.
     c.  Elementi nisu postavljeni na očigledan teren (onaj koji će
          neprijatelj odabrati pri izviđanju zemljovida) ukoliko je
          zaustavljanje duže od osam sati.
     d.  Za više od osam sati, svi vojnici zauzeli su položaje sa zaklonom
          od 46 cm iznad glave.
     e.  Sva vozila imaju prirodno zaklonjene pomoćne i dopunske
          položaje i zaklonjene smjerove (prirodne ili pripremljene).

+11. Bojna koristi inženjerijske elemente/opremu.

Kod obrambenih operacija, inženjerijska sredstva u potpunosti se
iskorištavaju. Najveći broj mogućih zapreka, položaji za
preživljavanje i priprema smjerova za kretanje su ispunjeni.

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”
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ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE

ZADAĆA: Uništiti mjere opstojnosti i pokretljivosti.

UVJET:  Suprotna strana provodi taktičke operacije sa inženjerskom potporom.
Bojna može postaviti zapreke i koristiti minska polja.

STANDARD:

1. Suprotna strana može prodrijeti kroz zapreke u roku od 10 minuta s manje od 10
posto gubitaka.

2. Suprotna strana postavlja zapreke koje zadržavaju bojnu na 15 minuta ili više.
Suprotna strana može zadati više od 20 posto gubitaka bojni.

3. Neizravna paljba suprotne strane uništava više od 10 posto bojne pri obrani.
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ELEMENT:  PJEŠAČKA BOJNA

ZADAĆA :  ATOMSKO, BIOLOŠKO KEMIJSKE OPERACIJE
                                                          (7-1-1907) (BP 3-4, 3-5, 7-20 i 21-11)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Bojna provodi taktičke operacije. Neprijatelj ili prijateljski viši ešalon može
koristiti nuklearno oružje kao i stalne ili nestalne kemijske agense.

STANDARD :

     a.  Bojna nema više od 20 posto gubitaka uslijed neprijateljskog nuklearnog
          napada i nema više od 5 posto gubitaka zbog neprijateljskog kemijskog napada.
     b.  Bojna se zadržava najviše 20 minuta zbog neprijateljskog nuklearnog ili
          kemijskog napada/kontaminacije.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z NZ

*1. Zapovjednik i stožer provode raščlambu stupnja zaštite od
      ABK oružja kako bi odredili razinu stupnja zaštite od ABK
      oružja i kompletan posao.

Razina stupnja zaštite od ABK oružja prilično je usklađena s
protivničkim snagama, vremenom, taktičkim zahtjevima i
smjernicama zapovjednika brigade u skladu s BP 3-4.

+2. Bojna održava ABK opremu i opskrbna sredstva.

     a.  Svi elementi održavaju ABK opremu i opskrbna sredstva u
          skladu s modificiranom tablicom organizacije i opreme, tablicom
          organizacije i opreme, tehničkim priručnicima i standardnim
          operativnim postupcima.
     b.  Dovoljno opskrbnih sredstava je pri ruci  (vozila, borbene komore
          bojne) za temeljne vještine brze dekontaminacije i za
          preživljavanje za 24 sata.

+*3. Bojna provodi kemijsko motrenje.

     a.  ABK i S3 odsjek planiraju ABK preživljavanje.
     b.  Svi elementi provode djelovanja kemijskog motrenja u skladu s
          BP 3-3. (Vidjeti planove obuke za  ratnu zadaću satnije i voda).
     c.  Vrsta agensa i opće područje kontaminacije točno se utvrđuju u
          roku od 20 minuta.
     d.  Točno područje dekontaminacije jasno se utvrđuje u roku od
          četiri sata.
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+4. Bojna reagira na nestalni kemijski napad.

     a.  Najviše 5 posto gubitaka u osoblju događa se u području udara
          (temeljeno na odgovoru).
     b.  Po potrebi, svo osoblje u području napada je u 4 stupnju zaštite
          od ABK oružja u roku od osam minuta.
     c.  Neposredna prva pomoć pružena je svom osoblju u roku od
          dvije minute (u skladu s publikacijom za obuku vojnika 21-1).
     d.  Bojna podnosi ABK 1 izvješće brigadi u roku od tri minute i
          slijedeća izvješća po potrebi. (Satnije izvješćuju i ABK odsjek
          prikuplja i šalje izvješće).
     e.  Utvrđuje se agens.

+5. Bojna reagira na stalni kemijski napad (vidjeti BP 3-4).

     a.  Najviše 5 posto gubitaka u osoblju događa se u području udara.
     b.  Svo osoblje u području napada je u 4 stupnju zaštite od ABK
          oružja u roku od osam minuta.
     c.  Neposredna prva pomoć pružena je svom povrijeđenom osoblju
          u roku od dvije minute u skladu s BP 21-11.
     d.  Bojna podnosi ABK izvješće brigadi u roku od tri minute i
          slijedeća izvješća po potrebi. (Satnije izvješćuju, ABK odsjek
          prikuplja i šalje izvješće).
     e.  Utvrđuje se agens kao kod podzadaće 4 iznad.
     f.   Svo osoblje u prednjem području bojne je u 4 stupnju zaštite od
          ABK oružja u roku od osam minuta i provodi brza djelovanja
          dekontaminacije koja počinju u roku od 20 minuta.
     g.  S3 odsjek utvrđuje i priopćava područje dekontaminacije i
          izvješćuje/usmjerava djelovanje.
     h.  Nikakvi gubici se ne događaju elementima koji nisu bili u
          početnom području udara. Kontaminirani elementi ne kreću se
          kroz nekontaminirane elemente. Elementi se ne kreću kroz
          kontaminirana područja osim ako to ne zahtjeva taktička
          situacija. Ako se kreću, tada su u 4 stupnju zaštite od ABK
          oružja.
     i.   Brza dekontaminacija, ponovna popuna i izmjena stupnja zaštite
          od ABK oružja koordinirani su i provedeni na svim
          kontaminiranim elementima u roku od šest sati.

+6. Bojna provodi pripremljenu kemijsku dekontaminaciju u
      skladu s BP 3-5.

     a.  Stožer bojne zahtjeva, planira, koordinira i usmjerava
          pripremljenu dekontaminaciju.
     b.  Svi elementi provode pripremljenu dekontaminaciju.

+7. Bojna vrši pripreme za prijateljski nuklearni udar.

     a.  Svo osoblje evakuirano je iz I minimum sigurnosne razdaljine na
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          vrijeme kako bi se mogla poduzeti dolje opisana djelovanja.
     b.  Svo osoblje iz II i III minimum sigurnosne razdaljine i iznad u
          odgovarajućem su  stupnju zaštite kao što je opisano u BP 3-3.

+8. Bojna izvodi brzu nuklearnu dekontaminaciju.

     a.  Svi elementi provode brzu dekontaminaciju u skladu s BP 3-4.
     b.  Zapovjedno mjesto borbenih komora koordinira
          dobavljanje/zamjenu opskrbnih sredstava.

+9. Bojna prelazi preko radiološki ili kemijski kontaminiranih
       područja.

     a.  Elementi ne prelaze kontaminirana područja osim ako to ne
          zahtjeva taktička situacija. Koriste se najkraću smjerovi.
     b.  Svi elementi koji prelaze poduzimaju odgovarajuća zaštitna
          djelovanja i postupaju prema zapovjednikovim operativnim
          smjernicama u skladu s BP 3-4.

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

Nema zadaće, uvjeta i standarda suprotne strane.
ABK događajima upravlja scenarij, a ne suprotna strana.
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ELEMENT:  SVA ZAPOVJEDNA MJESTA

ZADAĆA :  PRIPREMITI SE ZA / REAGIRATI NA KEMIJSKI NAPAD
                         (7-1-1919) (BP 3-3, 3-4, 7-7, 7-8, 21-3 SMCT SL2; STP 7-11BCHM14-SM-TG)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET:  Bojna provodi borbene operacije. Svi obavještajni izvori pokazuju da
neprijatelj planira kemijski napad u području djelovanja. Više zapovjedništvo
usmjerava podređene postrojbe da poduzmu odgovarajuća djelovanja kako bi smanjili
učinke kemijskog napada.

STANDARD :

     a.  Priprema mora biti dovršena prije napada ili prije nego što učinak kemijskog
          napada dođe do lokacije postrojbe.
     b.  Osoblje, oprema značajna za zadaću, hrana i voda moraju biti zaštićeni.
     c.  Zapovjedna mjesta bojne nastavljaju sa svojim dodijeljenim zadaćama.
     d.  Bojna podnosi manje od 5 posto gubitaka pri kemijskom napadu.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z NZ

+1. Zapovjedno mjesto priprema se za kemijski napad.

     a.  Osoblje zapovjednog mjesta je u stupnju zaštite od ABK oružja.
     b.  Osoblje štiti svoju osobnu opremu sa zaklonom nad glavom u
          skladu sa zapovjednim smjernicama glede stupnja zaštite od ABK
          oružja kada se ne kreću.
     c.  Osoblja zapovjednog mjesta postavlja M9 papir na zaštitnu
          odjeću, opskrbna sredstva i opremu.
     d.  Osigurava da osoblje zna i razumije signale/upozorenja za
          kemijski napad kao što je propisano u standardnom operativnom
          postupku postrojbe.
     e.  Određuje sredstva kako bi se učinkovito prenosila izvješća.
     f.   Sva voda, opskrbna sredstva, hrana i oprema koji se ne koriste
          spremaju se u vozila ili u zaklone.
     g.  Uzbuna za kemijske agense djeluje uz vjetar kada je zapovjedno
          mjesto stacionirano u skladu s BP 3-3.
     h.  Oprema za dekontaminaciju dostupna je za uporabu u skladu s BP
           3-3 i 3-4.

+2. Zapovjedno mjesto priprema obrambene položaje/skloništa.

     a.  Locira ili odabire postojeće prirodne ili umjetne objekte kao što
          su pećine, jame, tjesnace, kanale, nadvožnjake, tunele i prazne
          bunkere za uskladištenje streljiva za uporabu  kao obrambene
          položaje ili zaštitna skloništa.
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     b.  Koristi zajedničke zaštitne sustave (ako su dostupni).

+3. Zapovjedno mjesto učvršćuje položaje.

     a.  Priprema i koristi zaklone nad glavom na obrambenim
          položajima.
     b.  Postavlja vreće s pijeskom oko položaja kako bi se smanjili
          učinci napada.
     c.  Usmjerava i uvodi djelovanja kako bi se povećala zaštita osoblja
          koja je u skladu sa zadaćom i taktičkom situacijom.
     d.  Motri borbenu učinkovitost postrojbi u skladu s podacima o
          slabljenju izvedbe prikazanim u BP 3-4, dodatak A.
     e.  Određuje razdoblja za rad i odmor za osoblje u skladu s
          trenutnom temperaturom i vrstom rada (lagani, umjereni ili
          težak) sukladno BP 3-4.

+4. Zapovjedno mjesto usklađuje se s časnikom za logistiku kako bi
      se osiguralo da su dovoljne količine zaštitne odjeće i sredstava
      za dekontaminaciju dostupni odmah unutar logističkog sustava
      kako bi se olakšale operacije dekontaminacije.

+5. Zapovjedno mjesto reagira na kemijski napad.

     a.  Svo osoblje stavlja maske i daje se znak za uzbunu (standardni
          operativni postupak).
     b.  Sve podređene postrojbe upozorene su odmah.
     c.  Koriste se zajednička zaštitna skloništa (ukoliko su dostupna) ili
          bilo koje drugo odgovarajuće sklonište kako bi se spriječilo
          daljnje izlaganje kontaminaciji.
     d.  Osoblje dekontaminira izloženu kožu prije prelaska na 4 stupanj
          zaštite od ABK oružja.
     e.  Osoblje izvodi temeljnu dekontaminaciju.
     f.   Svo osoblje zapovjednog mjesta prelazi odmah na 4 stupanj
          zaštite od ABK oružja.
     g.  Liječničko osoblje pruža odmah pomoć ranjenicima.
     h.  Oprema za kemijsko otkrivanje koristi se za određivanje veličine
          i prirode opasnosti.
     i.   Zapovjedno mjesto odmah podnosi ABK izvješće višem
          zapovjedništvu.
     j.   Zapovjedno mjesto nastavlja zadaću ili zahtijeva pokret prema
          pomoćnoj lokaciji.



MPRI-CARTS-UTT                                        Svibanj 1999                                                                155

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

Nema zadaće, uvjeta i standarda suprotne strane.
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ELEMENT:  SVA ZAPOVJEDNA MJESTA

ZADAĆA :  PRIJEĆI KONTAMINIRANO PODRUČJE
                     (KEMIJSKO/ATOMSKO)  (7-1-1920)  (BP 3-3)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Zapovjedno mjesto djeluje u taktičkom okružju i mora preći taktički
kontaminirano područje. Dežurni časnik posjeduje foliju zemljovida i ili ABK 5
izvješće o kontaminiranom području.

STANDARD : Zapovjedno mjesto prelazi kontaminirano područje bez gubitka
osoblja i bez zadržavanja zadaće postrojbe.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z NZ

*1. Zapovjedno mjesto priprema se za prijelaz kontaminiranog
      područja.

     a.  Dežurni časnik utvrđuje lokaciju kontaminiranog područja.
          Granice su postavljene na zemljovidu unutar 10 metara od
          stvarnih granica.
     b.  Dežurni časnik koristi foliju zemljovida i  ABK  izvješće kako
          bi odabrao najbolji smjer kroz kontaminirano područje.
          Subjektivna raščlamba mora odrediti najbrži, najsigurniji i
          najbolji smjer.
     c.  Dežurni časnik zaustavlja zapovjedno mjesto na najmanje 500
          metara od kontaminiranog područja kako bi se podigla razina
          stupnja zaštite od ABK oružja. Podizanje stupnja zaštite od ABK
          oružja dovršena je u roku od 8 minuta.
     d.  Dežurni časnik usmjerava zapovjedno mjesto na provedbu
          djelovanja kao što je omogućavanje vlastite sigurnosti na mjestu
          gdje su se zaustavili.  Pružena je sigurnost sustavu oružja
          usmjerenom na brze prilaze.
     e.  Sve osoblje je na 4. stupnju zaštite od ABK oružja prije kretanja
          u kontaminirano područje.
     f.  Sva oprema koja se čuva vani stavlja se u vozilo ili se pokriva
          ceradama.
     g.  M8 i M9 papir za otkrivanje smješten je izvan vozila između
          blatobrana i lijeve i desne strane vozila.

+2. Zapovjedno mjesto prelazi kontaminirano područje.

     a.  Produženi razmak (125 metara) koristi se između vozila.
          Razmak ovisi o zadaći, neprijatelju, zemljištu, vlastitim snagama
          i raspoloživom vremenu i treba izbjeći prašinu koja je nastala od
          vozila ispred.
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     b.  Kolona usporava brzinu vozila.
     c.  Kolona se nastavlja kretati bez skretanja sa smjera.
     d.  Kolona izbjegava bare, grane koje vise i šiblje.

+3. Zapovjedno mjesto izlazi iz kontaminiranog područja što se
      temelji  na čimbenicima zadaće, neprijatelja, zemljišta, vlastitih
      snaga i raspoloživog vremena.

     a.  Zapovjedno mjesto pokreće se najmanje 500 metara od područja
          prije zaustavljanja.
     b.  Dežurni časnik izvješćuje zapovjednika bojne o djelovanjima
          zapovjednog mjesta.
     c.  Osoblje pruža prvu pomoć svim ranjenicima u roku od 5 minuta
          od zaustavljanja.
     d.  Zapovjedno mjesto provodi brzu dekontaminaciju ukoliko to
          situacija dopušta.
     e.  Zapovjedno mjesto nadopunjuje  ABK  izvješće s novim
          informacijama koje su prikupljane za vrijeme prijelaza.

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

Nema zadaće, uvjeta i standarda suprotne strane.
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ELEMENT:  SVA ZAPOVJEDNA MJESTA

ZADAĆA :  PROVESTI BRZU DEKONTAMINACIJU
                                        (7-1-1921) (BP 3-3, 3-4, 3-5, 7-7, i 7-8)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Zapovjedno mjesto završilo je djelovanja u kontaminiranom području.
Vrijeme je prikladno i taktička situacija pruža priliku za operacije dekontaminacije.
Odabrano je mjesto za dekontaminaciju u blizini.

STANDARD :

     a.  Zapovjedno mjesto provodi brzu dekontaminaciju važne opreme, oružja i
          kontaminiranih vojnika i  pripremljeno je za nastava k zadaće.
     b.  Osoblje ne izlazi iz 4. stupnja zaštite od ABK oružja sve dok ne dobiju jasno
          izvješće od dežurnog časnika zapovjednog mjesta.  Dekontaminacija je
          završena za 30 minuta.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z NZ

*1. Dežurni časnik zapovjednog mjesta utvrđuje vrijeme i položaj
      za dekontaminaciju.

     a.  Mjesto je zaklonjeno i prikriveno.
     b.  Mjesto se usklađuje s bojnom.

+2. Zapovjedno mjesto zauzima položaj i uspostavlja lokalnu
      sigurnost.

Sigurnost je uspostavljena.

+3. Zapovjedno mjesto provodi brzu dekontaminaciju.

     a.  Vođe provjeravaju svo osoblje u zapovjednom mjestu da li im je
          kontaminirana uniforma i provjeravaju fizičke znakove
          kontaminacije. Sva kontaminacija je locirana.
     b.  Osoblje/liječnici zapovjednog mjesta pružaju prvu pomoć i
          paze na kontaminirano osoblje u skladu s BP 8-9, publikacijom za
          obuku vojnika 21-1 i tehničkim priručnikom 8-215.
     c.  Za kemijski kontaminirana područja, zapovjedno mjesto koristi
          ručnu spravu za dekontaminaciju M11 za dekontaminaciju
          oružja, tragova i velikih kontaminiranih dijelova na vozilu.
     d.  Ako se radi o nuklearnoj kontaminaciji, svi izgubljeni dijelovi i
          komadi uklonjeni su s vozila, opreme i osoblja.
     e.  Promjena uniforme pri stupnju zaštite od ABK oružja provedena
          je na svom kontaminiranom osoblju.
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     f.   Nakon završetka dekontaminacije ispituje se oprema (opći popis
          pripadajućih sredstava 50-900, cerade, radija) u skladu s TC
          8-12.

+4. Zapovjedna mjesta nastavljaju prikupljati izvješća o
      kemijskoj/nuklearnoj kontaminaciji  i motriti sprave za ABK
      otkrivanje u skladu s TC 8-12.

+5. Zapovjedna mjesta čuvaju zapis o količini radijacije koju je
      primilo zapovjedno mjesto za vrijeme i nakon napada u skladu s
      TC 8-12.

+6. Zapovjedna mjesta izvješćuju bojnu o razini kontaminacije u
       skladu s TC 8-12.

+7. Dežurni časnik zapovjednog mjesta podnosi izvješće
       zapovjedniku bojne kada je brza dekontaminacija provedena.   

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

Nema zadaće, uvjeta i standarda suprotne strane.
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ELEMENT:  SVA ZAPOVJEDNA MJESTA

ZADAĆA :  ODGOVORITI NA NEIZRAVNU PALJBU  (7-1-1923) (BP 7-7)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Neizravna paljba udara na zapovjedno mjesto.

STANDARD :

     a.  Ukoliko se zapovjedno mjesto kreće prema novoj lokaciji, sva vozila/vojnici
          iseljeni su s područja udara (300 metara) u roku od 60 sekundi od djelovanja
          prvog projektila.
     b.  Ukoliko je zapovjedno mjesto stacionarno, svi vojnici zauzimaju zaklone u
          roku od 10 sekundi od uzbune. Zaklon se sastoji od borbenih položaja, rovova
          i ležećeg položaja. Vozila zapovjednog mjesta izvlače se iz područja udara
          u roku od tri minute. Nema više od 10 posto gubitaka.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z NZ

+1. Zapovjedno mjesto odgovara na neizravnu paljbu dok se kreće.

     a.  Bilo koji vojnik daje upozorenje i uzbunu.
     b.  Uzbuna se prenosi putem radija i na sva vozila.
     c.  Dežurni časnik daje upute za sat i udaljenost za vozila/vojnike.
     d.  Vozila se iseljavaju s područja udara u roku od 60 sekundi u
          smjeru koji je dao dežurni časnik. Kretanje mora biti najmanje
          od 300 metara.
     e.  Izvješće o stanju daje se u roku od dvije minute.

+2. Zapovjedno mjesto odgovara na neizravnu paljbu kada je
      stacionarno.

     a.  Bilo koji vojnik daje upozorenje i uzbunu.
     b.  Vojnici su u zaklonu u roku od 10 sekundi.
     c.  Sva vozila kreću se prema točki okupljanja u vrijeme i na
          razdaljini koje je dao dežurni časnik. Kretanje je završeno u
          roku od tri minute
     d.  Izvješće o stanju podneseno je u roku od pet minuta.
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SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE

ZADAĆA: Suprotna strana locira zapovjedno mjesto i usmjerava učinkovitu paljbu
na zapovjedno mjesto.

UVJET: Izvidnička sredstva suprotne strane djeluju u zoni  bojne.

STANDARD:  Neizravna paljba uništava 10 posto opreme / osoblja zapovjednog
mjesta.
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ELEMENT:  PJEŠAČKA BOJNA

ZADAĆA :   DJELOVANJE  PZO   (7-1-1905) (BP 7-20, BP44-3)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                                STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Bojna provodi taktičke operacije. Neprijatelj koristi helikoptere i zrakoplove
protiv bojne.

STANDARD :

     a.  Bojna može provesti sve zadaće dok je pod neprijateljskom zračnom
          prijetnjom i napadom.
     b.  Gubici prijateljske snage pri neprijateljskom zračnom napadu manji su od 10
          posto.
     c.  Bojna ne angažira prijateljske zrakoplove (osim onih koje greškom angažiraju
          prijateljske snage)

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z NZ

+1. Zapovjednici bojne/satnije, vođe i stožer prave planove koji
      uključuju aktivne i pasivne mjere protuzračne obrane
      srazmjerne s protivničkim snagama.

     a.  Svi prilazi su utvrđeni i priopćeni.
     b.  Planirane su pasivne mjere.
     c.  Uporabu (centralizirana/decentralizirana) i  postavljanje PZO
          oružja planira PZO časnik kako bi se osiguralo pokrivanje
          prioritetnih sredstava bojne (kombinacija kritičnog/osjetljivog).

2. Stožer i vođe bojne obavještavaju o neprijateljskim zračnim
    prilazima, statusu PZO i statusu nadzora oružja.

Sva posada/desetine poznaju neprijateljske zračne prilaze koje je
utvrdio S2/časnik za PZO, upozorenja zračne obrane (CRVENA,
ŽUTA, BIJELA), i mjere nadzora paljbe ( PALJBA UZ
ODOBRENJE, PRAĆENJE CILJA I SLOBODNA PALJBA ).

3.  Bojna koristi pasivne mjere zaštite za vrijeme provedbe zadaće

a.  Kretanje prikrivenim putevima i maskiranje
b.  Raspršenost
c.   PZO

4.  Oruđa PZO pokrivaju elemente bojne.
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- Kritični i ranjivi elementi bojne stalno su pod zaštitom PZO. Misliti na
slijedeće :

a.  Elemente koji nisu pokriveni i njihovu ranjivost i kritičnost
b.  Zapovjednikove prioritete
c.  Promjene  METT-T faktora.

5. Bojna reagira na CRVENU upozorbu PZO

-  Unutar tri minute, pasivne mjere se podižu,a vojnici sa PZO oružjem
    su izdvojeni i nadgledaju moguće smjerove nailaska prijetnje.

    
+6. Bojna nadzire PZO

Prijateljski zrakoplovi nisu angažirani (osim ako slučajno ne
napadnu bojnu).

*7. Bojna koristi 20/3 PAT ili 14,5/4 “šiljak” za napad vojnika na
      kopnu.

     a.  Oruđa se koriste kada druga sredstva nisu dostupna.
     b.  Napadnuti ciljevi mogu biti uništeni ili potisnuti.
     c.  Uporaba ovih oruđa ne sprječava nastavak zadaće protuzračne
          obrane.
     d.  Koristi se ispravno streljivo.

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE

ZADAĆA: Provesti operacije bliske zračne potpore i napada helikopterima.

UVJET: Suprotna strana može koristiti helikoptere i zrakoplove protiv bojne.

STANDARD:

1. Zračni napadi suprotne strane mogu spriječiti bojnu od ispunjenja svoje zadaće.
2. Suprotna strana ne gubi niti jedan zrakoplov pri paljbi bojne.
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ELEMENT:  SVA ZAPOVJEDNA MJESTA

ZADATAK :  OBRANA OD ZRAČNOG NAPADA  (7-1-1918)  (BP 44-8)

                              PONAVLJANJE:    1   2   3   4   5        (zaokruži)

                                                               STATUS UVJEŽBANOSTI:   N  P  U (zaokruži)

UVJET: Primljeno je upozorenje o zrakoplovu. Osoblje otkriva nepoznate /
neprijateljske zrakoplove. Postrojba je taktički razmještena.

STANDARD :

     a.  U roku od 15 minuta, zapovjedno mjesto uništava neprijateljske zrakoplove ili
          ometa njihov napad.
     b.  Zapovjedno mjesto održava aktivnu obranu sve do kada zrakoplovi nisu
          uništeni ili ne izađu iz dometa.
     c.  Zapovjedno mjesto ima manje od 5 posto gubitaka pri zračnom napadu.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE  Z NZ

*1. ZM poduzima aktivne mjere PZO protiv neprijateljskih
      zrakoplova  koji ne napadaju stacionarnu postrojbu.

     a.  Pretražuje dodijeljene sektore da utvrdi postojanje zrakoplova.
          Motritelji zračnog prostora otkrivaju zrakoplove unutar svojih
          sektora i odmah alarmiraju postrojbu.
     b.  Daje uzbunu za zračni napad.
     c.  Zauzima obrambene položaje.
     d.  Utvrđuje i izvješćuje više zapovjedništvo o prisutnosti
          zrakoplova u području.
     e.  Zapovjednik zapovjednog mjesta izdaje postrojbi zapovijed da
          napadne zrakoplov.
     f.   Postrojba napada zrakoplov sa svim raspoloživim malim
          oružjem (puškama i strojnice).
     g.  Ponovo puni oružje sljedeći napad.
     h.  Izvješćuje više zapovjedništvo o prioritetnim obavještajnim
          zahtjevima.
     i.   Vrijednuje situaciju i premješta položaj postrojbe po zapovijedi
          zapovjedništva.

2.  ZM poduzima aktivne mjere PZO protiv neprijateljskih
     zrakoplova (koji ne napadaju postrojbu koja se kreće).

     a.  Alarmira o zračnom napadu kao što je naznačeno u taktičkom
          stalnom operativnom postupku.
     b.  Raspodjeljuje vojnike/vozila poprijeko i po dubini; operateri
          vozila nastavljaju pokretati postrojbu.
     c.  Premještaju vojnike/vozila na zaklonjene i prikrivene položaje;
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          povećava raspršenje; svo osoblje priprema se za napad na
          zrakoplove  po naputcima.
     d.  Angažira samo po zapovijedi zrakoplov koji ne napada.
     e.  Vizualno identificira protivničke zrakoplove.
     f.   Izvješćuje više zapovjedništvo o bilo kakvom djelovanju
          zrakoplova.
     g.  Zapovjednik izdaje zapovijed postrojbi da napadne.
     h.  Postrojba napada zrakoplov sa svim raspoloživim malim
          oružjem (puškama i strojnicama).
     i.   Postrojba ponovo puni oružje sljedeći napad zrakoplova.
     j.   Izvješćuje više zapovjedništvo o bilo kakvom djelovanju
          zrakoplova.

+3. ZM poduzima aktivne mjere PZO protiv neprijateljskih
       zrakoplova koji napadaju stacionarnu postrojbu.

     a.  Vizualno identificira napadajne zrakoplove.
     b.  Daje znak za zračnu uzbunu.
     c.  Svo dostupno osoblje odmah napada napadajne zrakoplove (u
          skladu s postupcima napada).
     d.  Ponovo puni oružje za slijedeći napad zrakoplova.
     e.  Osoblje kojem je dodijeljena motrilačka postaja nastavljaju
          motriti svoje dodijeljene sektore za dodatne zrakoplove.
     f.   Izvješćuje više zapovjedništvo o bilo kojem djelovanju
          zrakoplova.
     g.  Vrijednuje situaciju i premješta položaj postrojbe prema
          naputcima višeg zapovjedništva.

+4. ZM poduzima aktivne mjere PZO za vrijeme kretanja konvoja.

     a.  Upozorava zapovjendike vozila o skorom napadu.
     b.  Raspodjeljuje vozila naizmjenično prema rubovima ceste (izvan
          ceste ako je to moguće); usmjerava prema zaklonjenim i
          prikrivenim položajima.
     c.  Održava razmake među vozilima i koristi tehnike prikrivanja.
     d.  Osoblje  izlazi iz vozila i zauzima paljbene položaje.
     e.  Osoblje se priprema na paljbu po zapovijedi pojedinica s višim
          ovlastima ili da automatski  uzvrati paljbu ( u skladu s postupcima
          napada) ako zrakoplov napada.
     f.   Napada zrakoplov sa svim raspoloživim malim oružjem
          (puškama, strojnicama).
     g.  Ponovo puni oružje za slijedeći napad.
     h.  Izvješćuje o napadu i podnosi izvješće višem zapovjedništvu o
          prioritetnim obavještajnim zahtjevima u roku od 5 minuta od
          napada.
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SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA
UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

ZADAĆA  I  STANDARD  SUPROTNE STRANE

ZADAĆA:  Provesti zračni napad.

UVJET:  Zrakoplovi suprotne strane djeluju u području i napali su druge elemente
bojne.

STANDARD: Zrakoplovi suprotne strane uništavaju ili ubijaju više od 5 posto
motrilačke postaje.
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POSTROJBA:  PJEŠAČKA BOJNA

ZADAĆA:  PROVEDBA  OPERACIJE LOGISTIČKE POTPORE  (FM 7-20)

                                                        PONAVLJANJE :  1   2   3   4   5      (zaokružiti)

                                                        STATUS UVJEŽBANOSTI : N P U (zaokružiti)

UVJET :  Bojna ima potporu iz BSA ( područje logističke potpore brigade).
Bojna za prednju logističku potporu  osigurava izravnu potporu točci sanitetskog
prikupljanja/evakuacije, popune i potpore održavanja. Dijelovi za popravljanje su
dostupni.

STANDARD :

a. Niti jedno vozilo ni postrojba ne mogu bez opskrbnih sredstava klase III ili
    klase V.
b. U roku jednog sata od završetka borbe ili djelovanja, svi vojnici i vozila
    imaju 50% borbenog kompleta.
c. Održava se razina od 90 posto popunjenosti za opremu koja nije uništena u
    borbi.
d. U roku od jednog (neborbeni uvjeti) ili dva sata (borba) provjereni su i
    popravljeni svi borbeni sustavi naoružanja ili su započele akcije evakuacije.
e. U roku od pet minuta svim ranjenicima pružena je neposredna pomoć i u
    roku od jednog sata oni se evakuiraju u objekte za liječenje (HITNO
    NOŠENJE) ili dva sata (RANJENICI KOJI SE MOGU KRETATI).
f. Podređeni su izvijestili zapovjednika o stanju na bojišnici kako bi on mogao
    planirati i izvoditi borbena djelovanja.
g. Svi određeni, pridodani i elementi izravne potpore primaju potrebnu
    logističku potporu.

Napomena:  PODZADAĆA I STANDARDI:  * Zadaća vođe, + Kritična zadaća

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE:            Z NZ

*1.  Vođe bojne i stožer daju zapovjedniku bojne prosudbu 
       logističke potpore i informirani su o borbenom stanju-.

a. Daju zapovjedniku i stožeru podatke o stanju bojišnice, što uključuje
      stanje sustava, kritične sustave i osoblje.
b. Upozoravaju zapovjednika na sva ograničenja logističke potpore
      (unutarnja i vanjska) koja utječu na izvršenje zadaće u roku od 30
      minuta nakon primanja operativne zapovijedi brigade /pripremne
      zapovijedi i kod promjene.
c. Stalno informiraju zapovjednika bojne o kritičnim nedostacima/
      problemima, onima koji  utječu na sposobnost bojne da izvede
      borbene operacije.

+2.  Zapovjednik bojne i stožer  planiraju i koordiniraju logističku
       potporu.
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Pripremaju, proširuju i ažuriraju plan logističke potpore, koji
podupire zapovjednikovu koncepciju.

*+3. Bojna provodi opskrbu iz poljskih komora (LOGISTIČKI
        PAKETI)  i borbene komore.

a.  Temeljni borbeni kompleti se održavaju na razinama od 90 posto.
b.  Temeljni borb. kompleti za vodu, sredstva klase III. ( cisterne i bačve),
     sredstva klase V.  (pojedinačno i po posadama) i sredstva klase VIII.
     su nadopunjene do razine od najmanje 50 posto u roku od jednog sata
     od početka borbenog djelovanja.
c.  Zahtjevi za pojedinim točkama klase IX. se podnose svaki dan kako bi
     se osiguralo da 100 posto zahtjeva za rezervnim dijelovima bude
     naručeno.
d.  Kod neposredne potpore održavanja, visokoprioritetni zahtjevi za
     rezervne dijelove podnose se u roku od osam sati kako bi pospješili
     tijek popravljanja i ispravili bilo kakav manjak rezervnih dijelova.
e.   Opskrba sredstava za zadaću (prema zapovijedi) se isporučuju u
     skladu s uputama zapovjednika (podjela materijala za zapreke
     postrojbi koja ih postavlja).

+4. Bojna provodi preventivne preglede i servise.

a. Svi operateri (voditelji) vrše  provjere preventivnih pregleda i servisa
      svaki dan sukladno tehničkom priručniku održavanja i rasporedu
      obuke za ostalu opremu.
b. Temeljna i opskrbna sredstva za preventivne preglede i servise
      su dostupna.
c.   Svi nespremni/sustavi ograničene sposobnosti  su ustanovljeni i
      prijavljeni.
d.   Vođe nadgledaju i nameću standarde preventivnih pregleda i servisa.

+5. Održavanje bojne provodi  periodične servise.

a. Određuje i provodi periodične servise prema tehničkom priručniku
      održavanja sukladno planu spremnosti postrojbe.
b. Nadziranja, pogrešne dijagnoze i korekcije prema tehničkoj knjizi
      održavanja
c. Sredstva i materijalna potpora su na raspolaganju
d. Odgovarajuća izvješća o održavanju su poslana.

+6.  Bojna izvlači, popravlja, i vraća opremu koja nije sposobna za
       zadaću (oštećena i neispravna oprema).

a. Određuje se oprema koja nije uporabljiva za izvršenje zadaće i u roku
      jednog sata započinje odgovarajuća aktivnost
b. Izvlačenje neuporabljive/ opreme za popravljanje koja nije sposobna
      za zadaću  provodi se što je prije moguće.
c. Popravljena vozila/oprema se prosljeđuje dalje slijedećim logističkim
      paketom ako su popravljeni u pozadini brigade (poljske komore).
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d. Popravljena vozila/sustave preuzimaju satnije/vodovi prema
      dogovorenim smjernicama ako su popravljeni na postrojbenoj točki
      prikupljanja sredstava.
e.   Vidjeti plan obuke za ratnu zadaću satnije, voda i voda za održavanje.

NAPOMENA : Kod pješačkih postrojbi, održavanje je utvrđeno na razini
brigade. U bojni, tim za održavanje postrojbe je obično iz odjela za
održavanje brigade.  Kod drugih pješačkih bojni, vod za održavanje
bojne izvodi funkcije prema njihovim sposobnostima.
Izvlačenje neuporabljive opreme odigrava se na najnižoj mogućoj razini.

*+7. Bojna provodi preventivne liječničke aktivnosti.

a. Poduzimaju se sve mjere radi sprječavanja bolesti npr. od posjekotina
      te vrši se kontrola insekata.
b.   Pitka voda je dostupna i koristi se.
c.   Čarape se mijenjaju svakodnevno i koristi se puder za noge.
d.   Osobna higijena se obavlja svakodnevno.
e. U područjima gdje se priprema hrana nadgledaju se sanitetske mjere
      uključujući i osobnu higijenu zaposlenih.
f.    Hrana se na odgovarajući način raspodjeljuje i održava kako bi se
      spriječilo kvarenje/zaraza.
g.   Uvedene su preventivne mjere u slučaju vrućine i hladnog vremena.
h.   Određene su sanitetske mjere terena (otpaci/smeće, ljudski otpad)
      na odgovarajući način.

+8. Bojna se brine, evakuira i prijavljuje sve gubitke.

a. Svom ranjenom osoblju odgovarajuću pomoć pružaju borbeni
      spasitelji/liječnici/vojnici u roku od pet minuta.
b. Osoblje koje je lakše ranjeno vraća se na dužnost nakon liječenja.
c. Sve ranjeno osoblje koje može hodati prebacuje se na točku određenu
      za preuzimanje ranjenika i stižu u sanitetsku postaju bojne u roku od
      24 sata .
d. Svi ranjenici  na nosilima  prebačeni su na točku određenu (zaštićenu)
      za preuzimanje ranjenika i stižu u sanitetsku postaju bojne u roku od
      dva sata..
e.   Proces određivanja prioriteta primjenjuje se na sve ranjenike i oni se
      liječe u sanitetskoj postaji bojne.
f.    Kemijski/radioaktivno kontaminirani ranjenici  evakuiraju se prema
      liječničkom postupku evakuacije.

+9. Satnija provodi organizaciju logističkih paketa.

a. Predstavnik satnije ili voda uzima logistički paket u roku od 10 minuta
      od dolaska u logističku točku preuzimanja.
b. Rutinska koordinacija logističke potpore provodi se između
      predstavnika satnije ili voda i  predstavnika S1 / S4.
c. Logistički paket  je ponovno na raspolaganju za sve dodijeljene bojne,
      elemente operativnog nadzora i izravne potpore.
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+10.  Bojna štiti  opskrbna sredstva od  nuklearne, biološke, kemijske
         kontaminacije.

a. Za zaštitu opskrbnih sredstava  pohranjenih na otvorenom uporabljaju
      se prekrivači.
b. Streljivo je prekriveno ili se čuva u spremnicima što je moguće duže.
c. Rabe se postupci odgovarajućeg uskladištenja, raspodjele opskrbnih
      sredstava i maksimalna uporaba prirodnih i izgrađenih skloništa.

+11. Bojna evakuira neprijateljske zarobljenike i sav zaplijenjeni
        neprijateljski materijal/dokumente i opremu

a.   Neprijateljski zarobljenici su uzeti u postupak.
b. Za neprijateljske zarobljenike utvrđeno je: datum/vrijeme
     zarobljavanja, mjesto zarobljavanja, okolnosti i identificikacija
     postrojbe.
c. Ranjeni neprijateljski zarobljenici su na liječenju, osigurani su i
      evakuirani sukladno liječničkim postupcima  evakuacije.
d. Neprijateljski zarobljenici stižu na brigadnu točku prikupljanja
      neprijateljskih zarobljenika u roku od tri sata nakon zarobljavanja.
e. Neprijateljskim zarobljenicima kontaminiranim kemijskim oružjem
      pružena je liječnička pomoć i evakuiraju se prema liječničkom
      postupku evakuacije.
f. Zaplijenjeni dokumenti i oprema obilježeni su i evakuiraju se zajedno
      s neprijateljskim zarobljenicima s kojima su uhvaćeni.

+12. Bojna provodi registriranje grobova.

a. Poginulo osoblje obilježava se podacima o nalasku i izvlačenju
      te oznakom postrojbe koja je izvela izvlačenje. Jedna oznaka stavlja se
      na preminulu osobu, a druga se zakači za vreću posmrtnih ostataka.
b. Provodi se odgovarajuće pretraživanje, izvlačenje, identifikacija,
      evakuacija, i postupci pokopa.
c.   Vrećice sa posmrtnim ostacima su dostupne i rabe se.
d.   Osobne stvari idu uz ubijene u akciji.
e.   Obrazac odjela KOV-a 567se popunjava na odgovarajući način u roku
      od 24 sata.
f.   Svi ubijeni u akciji evakuiraju se iz područja satnije u roku od četiri
      sata nakon borbe/djelovanja.
g.   Ubijeni u akciji  precizno se identificiraju.
h.   S ubijenima u akciji, zaraženima kemijskim oružjem, pravilno se
      postupa .
i.    Svi ubijeni u akciji dovedeni su do brigadne točke prikupljanja u roku
      od 24 sata.

13. Vođe uvode  mjere za smanjenje stresa.

a. Daju zapovjedne informacije uključujući  mogućnost služenja mise.
b.   Prave plan za odmor i spavanje.
c.   Dodjeljuju zadaće.
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d. Dodjeljuju dvojici vojnika presudne zadaće koji se provode pod
stresnim uvjetima.

e.   Upućuju na liječničku pomoć osoblje za koje se pretpostavlja da je
      pod stresom.

14. Zapovjedna skupina osigurava i koordinira moral, zadovoljstvo i
      i rekreaciju.

a.   Dogovara tuširanje i promjenu odjeće.
b.   Nadgleda služenje hrane i  pripremanje povremenih toplih obroka.
c.   Omogućuje nabavu za osobne potrebe (cigarete, osobna higijena i sl.).
d.   Planira religiozne potrebe.
e.   Osigurava dnevno prikupljanje pošte  i isporuku.
f.    Dogovara pravnu potporu.
g.   Dogovara raznovrsne pakete usluga.

15.  Vođe održavaju  dobru tjelesnu pripremljenost.

a. Nadgledaju tjelesnu pripremljenost vojnika.
b. Provode tjelovježbu (ako im vrijeme i borbeno stanje dopuštaju).
c. Provode osobnu higijenu i postupke sanacije terena.
d. Izvješćuju zapovjednika bojne o stanju tjelesne pripremljenosti
      vojnika.

 

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”

      



MPRI-CARTS-UTT                                         Svibanj 1999                                                                172

POSTROJBA:  PJEŠAČKA BOJNA / ZM  BORBENE KOMORE

ZADAĆA : USPOSTAVITI  ZM  BORBENIH KOMORA

                                                      PONAVLJANJE :   1   2   3   4   5       (zaokružiti)

                                                      STATUS UVJEŽBANOSTI : N  P  U (zaokružiti)

UVJET: Bojna izvodi taktičke operacije. Situacija zahtijeva ponovnu opskrbu,
održavanje, zamjenu, evakuaciju i djelatnosti zamjene sustava naoružanja.

STANDARD :

a. Zapovjedno mjesto borbenih komora nadgleda i koordinira logističku
    potporu bojne.
b. Zapovjedno mjesto borbenih komora nije zabranjeno ili uništeno.
c. Zapovjedno mjesto borbenih komora kontrolira kretanje, položaj i sigurnost
    elemenata borbenih komora kako bi se osigurala  neprekidna logistička
    potpora.
d. Zapovjedno mjesto borbenih komora osigurava da su postrojbe primile sva
    zatražena opskrbna sredstva  sukladno smjernicama zapovjednika.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE: Z NZ

*1. ZM borbene komore  planira operacije logističke potpore.

a.  S4/Sl razvija (poglavlje 4 operativne zapovijedi ) i neprestano ažurira
     plan koji podupire plan bojne, osiguravajući logističku potporu za
     ispunjenje zadaće.
b.  Sastavljanje borbenih komora je napravljeno prema taktičkoj
     situaciji.
c.  Mogući zahtjevi logističke potpore temelje se na zahtjevima za
     opskrbu i evakuaciju.

*+2. Dežurni časnik borbene komore određuje položaj borbenim
        komorama.

a.  Gdje postoji prostor za zaštitu i prikrivanje od zračnog izviđanja i
     izviđanja sa zemlje.
b.  Na tlu koje može podnijeti promet vozilima.
c.  Blizu odgovarajućeg mjesta za slijetanje helikoptera.
d.  Blizu putova koji vode do mjesta preuzimanja ili do položaja satnije.
e.  Gdje kretanje nije ograničeno.
f.   Gdje zapovjedno mjesto borbene komore može komunicirati s
     postrojbama i zapovjednim mjestom poljskih komora.
g.  Gdje je pogodno za popunu naoružanjem/gorivom/popravkom za
     potrebe podupiruće postrojbe.
h.  Na terenu koji se može obraniti od napada stupnja I i II.
i.   Gdje kretanje borbenih komora osigurava neprestanu potporu.
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j.   Blizu sanitetske točke prikupljanja i točke prikupljanja za održavanje.
k.  Gdje su zaštićeni od neposredne paljbe.

+3.  Stožer bojne postavlja glavni pravac opskrbe.

a.  Na cesti koja omogućuje promet teškim vozilima.
b.  Unutar granica bojne, zaštićen položajem prijateljskih postrojbi.
c.  Gdje je duž cesta planirana paljba.
d.  Gdje su određene nadzorne točke.
e.  Gdje nema zapreka i mina.

4.  Zapovjedno mjesto borbenih komora nadzire elemente borbenih
komora.

a.  Svi elementi borbenih komora su obaviješteni o rasporedu kretanja.
b.  Svi elementi borbenih komora su određeni i znaju sigurnosne
     zahtjeve i područja.
c.  Svi elementi borbenih komora obavještavaju zapovjedno mjesto
     borbenih komora o svim neprijateljskim djelovanjima na njihovom
     položaju.
d.  Svi elementi borbenih komora usklađuju svoje zahtjeve za popunu sa
     zapovjednim mjestom borbenih komora.

+5. Stožer borbenih komora prikuplja borbena izvješća satnija na
      prednjem kraju, izdvojenih vodova i zapovjednog mjesta
      poljskih komora; svrstava i osigurava informacije zapovjedniku
      i stožeru te ih ažurira.

a. Informacija je točna i potpuna, dobivena od satnija na prednjem
      kraju.
b. Izvješće stanja primljeno je u vremenu od 30 minuta nakon primanja
      brigadne operativne/pripremne zapovijedi.
c. Informacija uključuje ustrojbenu, pridodanu, ili potpornu satniju/
      izdvojen vod.
d.   Zapovjednik bojne je informiran o kritičnim problemima logističke
      potpore (onima koji utječu na sposobnost bojne da provodi borbene
     operacije).
e.   Operativci logističke potpore bojne  imaju dovoljno znanja o stanju
      logističke potpore za provođenje operacija.
f.   Slijedeću informaciju potpomaže satnija i aktualna je kroz jedan sat.

•  Snaga postrojbe.
•  Borbenu situaciju najznačajnijih raspoloživih borbenih sustava;

broj koji nije sposoban za zadaću; broj koji se može popraviti kroz
šest sati;  lokacija sustava koji nije sposoban za zadaću.

g.  Stožer uspostavlja stanje i zna razmještaj svojih sredstava logističke
     potpore. Količina i razlog onesposobljenosti opreme za izvršenje
     zadaće u 95 posto slučajeva proizlaze iz sljedećeg: (Tablica dolje
     treba služiti samo kao vodič. Za definiranje stanja koristit će se
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standardnim operativnim postupakom bojne i ili brigade).

•  Kamioni za opskrbu/prikolice.
•  Kamioni za gorivo/prikolice.
•  Vozilo za liječničku evakuaciju.
•  Vozilo za održavanje i izvlačenje.
•  Liječnici.
•  Mehaničari.
•  Vozači.
•  Kuhari.
•  Popravljanje sredstava veza.

+6. Zapovjedno mjesto borbenih komora uspostavlja komunikaciju:

a.  Uspostavlja administrativne/logističke mreže bojne.
b.  Održava komunikaciju s manevarskim elementima bojne,
     borbenom potporom, i elementima borbenih komora putem
     zapovjedne komunikacijske mreže i administrativne /logističke
     mreže.
c.  Održavanja komunikacija sa S4 i S1 brigade koji komuniciraju na
     administrativno/logističkoj mreži brigade.
d.  Održavanja komunikacija sa zapovjednim mjestom poljskih komora.
e.  Osiguranje zapovjednog mjesta borbenih komora je 24 sata..
f.   Održavanja primarne komunikacije s glavnim zapovjednim mjestom
     bojne pomoću poljskog telefona.

+7. Stožer zapovjednog mjesta koordinira sanitetsku evakuaciju.

a.  Prosljeđuje informacije sanitetskoj postaji bojne o kretanjima i
     akcijama elemenata bojne.
b.  Javlja sanitetskoj postaji bojne o mogućim teškim gubicima.
c.  Koordinira dodatna prijevozna sredstva, u slučaju većih gubitaka u
     ljudstvu, sa S4 brigade u vremenu od 15 minuta.

*+8. Zapovjedno mjesto stožera koordinira zahtjeve za održavanje
        izravne potpore.

U roku od 10 minuta od zahtjeva podređenih i  pridodanih/
postrojbi operativnom dijelu za održavanje izravne potpore,
voditelj je informiran o zahtjevu.

*+ 9.  Stožer zapovjednog mjesta koordinira preuzimanje
          popravljenih vozila i onih koja se zamjenjuju.

a.  Obavještava održavanje.
b.  Postavlja prioritete tijekom preopterećenja.
c.  Obavještava postrojbe o vozilima  koja im se trebaju vratiti i
     koordinira preuzimanje.
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+10. Zapovjedno mjesto borbenih komora  može postati glavno
        zapovjedno mjesto bojne.

a.  Prati taktičku situaciju i ažurira zemljovid taktičke situacije koji
     sadrži trenutnu razmještaj prijateljskih snaga u sektoru bojne,poznati
     trenutni razmještaj suprotne strane u sektoru bojne, i paljbenu
     potporu/grafički prikaz zapreka.
b.  Komunicira s taktičkim i glavnim zapovjednim mjestom brigade,
     divizijunom za potporu (potvrđeno provjeravanjem veza).

+11. Zapovjedno mjesto borbenih komora nadzire kretanje/položaj.

a.  Zapovjedno mjesto borbenih komora bojne informira sve elemente
     borbenih komora o budućim kretanjima.
b.  Nalaze se položaji koji će osigurati  dobar zaklon, skrovište i
     prometnost. Do njih se može doći za 15 minuta.
c.  Svi elementi borbenih komora održavaju komunikaciju za vrijeme
     kretanja.
d.  Svi elementi izvode hodnju prema redoslijedu koji je odredio S4/S1.
e.  Svi elementi kreću na vrijeme kako bi osigurali neprestanu,
     odgovarajuću potporu taktičke situacije.

*+12. Stožer zapovjednog mjesta koordinira popunu, planiranu i
          hitnu.

a.  Temeljni borbeni kompleti održavaju se na razini od 90 posto.
b. Popuna kritične popune nalazi se u borbenim komorama .
c.  Logističkim paketima vrši se popuna administrativne/logističke
     mreže postrojbi i šalju izvješća s nadzornih točaka zapovjednom
     mjestu borbenih komora.
d.  Sve postrojbe bojne znaju položaj istovarnih točaka, točke
     ukrcavanja, i borbenih komora a promjene ažuriraju kroz 15 minuta.
e.  Isporučene su odgovarajuće količine i vrste sredstava. Popuna za
     pridodane postrojbe, postrojbe operativnog nadzora i direktne
     potpore je koordinirana/osigurana.
f.   Pridodanu logističku potporu nadziru borbene komore kako bi
     osigurali da je koordinirana logistička potpora prema pridodanim
     postrojbama provedena.
g.  Stožer zahtijeva dodatni prijevoz od S4 brigade u slučaju
     izvanrednog stanja.
h.  Zapovjedno mjesto borbenih komora koordinira direktno S4 brigade
     u slučaju hitne potrebe opskrbe.

+ 13. Zapovjedno mjesto borbenih komora  daje zahtjeve za
        popunu/ potporu.

a.  Osoblje zapovjednog mjesta prati događanja na zapovjednoj mreži
     bojne. Oni osluškuju zahtjeve za opskrbom i pokreću akciju. Pozivaju
     osoblje postrojbe i razjašnjavaju  potrebe tijekom izvanrednih
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     događaja.
b.  Početna trenutna akcija na svim zahtjevima opskrbe/potpore šalje se
     u zapovjedno mjesto borbenih komora.

*+14. Stožer zapovjednog mjesta  koordinira logističku potporu sa
          poljskim komorama.

a.  Zapovjedno mjesto prikuplja informacije o opskrbi, osoblju i
     održavanju od postrojbi prednjeg kraja. Upotpunjuje te informacije i
     šalje ih zapovjednom mjestu poljskih komora.
b.  Koordinacija opskrbe, osoblja i održavanja provodi se u logističkoj
     točki preuzimanja. Predstavnici bojne povezuju se s predstavnicima
     satnije zbog koordinacije.
c.  Svi zahtjevi za opskrbu/potporu šalju se u zapovjedno mjesto poljskih
     komora odmah po primitku. Oni su na rasporedu u narednom
     logističkom paketu.
d.  Raspored raspodjele i razmještaj podupire taktičke planove.

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”
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POSTROJBA:  PJEŠAČKA BOJNA / ZM POLJSKIH KOMORA

ZADAĆA : USPOSTAVITI ZM POLJSKIH KOMORA

                                                        PONAVLJANJE :  1   2   3   4   5      (zaokružiti)

                                                        STATUS UVJEŽBANOSTI : U P N (zaokružiti)

UVJET: Bojna provodi taktičke operacije. Ona izvodi operacije logističke potpore
koristeći komore po ešelonima.

STANDARD :

a.  Zapovjedno mjesto poljskih komora koordinira zahtjeve logističke potpore
     s brigadom.
b.  Logistički paketi su popunjeni sa svim traženim pojedinostima popune i
     ostalim sredstvima, te podijeljeni  prema zapovijedi S4.
c.  Zapovjedno mjesto poljskih komora nije uništeno i brani se od
     neprijateljskih napada. Zapovjedno mjesto ima manje od 5 posto gubitaka
     od neprijateljskih napada.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE: Z NZ

*1. S4 planira operacije poljskih komora koje se odnose na sljedeće:

a.  Zapovjednik zapovjedništva zapovjedne satnije pomaže S4 u izradi
     plana koji podupire plan bojne u ispunjenju zadaće.
b.  Formiranje poljskih komora izvršeno je prema taktičkoj situaciji.

+2. Zapovjednik zapovjedništva zapovjedne satnije određuje mjesto
      poljskih komora.

a.  Izvan dometa topništva.
b.  Unutar ili ispred područja logističke potpore brigade.
c.  Na čuvanom  i skrivenom položaju.
d.  Blizu odgovarajućih cestovnih mreža i zona za slijetanje kako bi se
     omogućila komunikacija i kretanje.
e.  Koje omogućuje sigurnost poljskih komora.

*+ 3. Zapovjedno mjesto poljskih komora se usklađuje sa S4
         brigade.

a.  Osigurati da je S4 brigade svjestan posebnih potreba logističke
     potpore bojne koje zahtijeva taktička zadaća.
b.  Koodinira razmještaj poljskih komora u području logističke potpore
     brigade.
c.  Koordinira sigurnost poljskih komora.
d.  Osigurava preuzimanje neprijateljskih ratnih zarobljenika.
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+ 4. Zapovjedno mjesto poljskih komora usklađuje se s bojnom za
       prednju logističku potporu.

a.  Pravi raspored preuzimanja opskrbnih sredstava i podjele.
b.  Koordinira zahtjeve za održavanje.
c.  Koordinira preuzimanje pošte i  isporuku.
d.  Koordinira sva posebna kritična sredstva opskrbe koja su potrebna.

+ 5. Zapovjedno mjesto poljskih komora usklađuje se s pridodanim
       postrojbama potpore.

a.   Određuje posebne zahtjeve opskrbe/potpore svake postrojbe.
b.   Održava nadzor nad svim sredstvima opskrbe/održavanja donesenim
      s postrojbama kako bi se pomoglo u popuni pridodanim postrojbama
c.   Osigurava postrojbama isporuku pošte.
d.   Pomaže u pribavljanju lozinke za prolaz kroz prostor poljskih
      komora postrojbama savezničkih snaga.
e.   Osigurava da je zapovjedno mjesto borbenih komora informirano  o
      svim gore navedenim aktivnostima.

*+6. Zapovjednik zapovjedništva zapovjedne satnije/vođa voda
         potpore koordinira i sastavlja logističke pakete.

a. Logistički paketi sadrže sve tražene pojedinosti za popunu
      (klase I. do X.), dopunu i popravljenu opremu potrebnu da  ponovo
      napuni temeljni borbeni komplet ili da potpomogne borbene
      operacije. Prioriteti za popunu su postavljeni u skladu s
      mogućnostima prijevoza.
b. Predstavnici personalno administrativnog dijela, opskrbe i
      održavanja odlaze na prednji kraj radi koordinacije s postrojbenim
      narednikom / narednikom za opskrbu.
c. Zapovjednik konvoja/zapovjednik logističkog paketa zna cestu i
      zahtjeve za izvješće.
d.   Logistički paketi stavljeni su u raspored kako bi poljske komore na
      vrijeme došle do logističke točke preuzimanja.

*7. Zapovjednik zapovjedništva zapovjedne satnije nadgleda i
      koordinira rad narednika za opskrbu postrojbe, personalno
      administrativnog dijela,  elemente voda za održavanje, vod za
      potporu, odjel S4, i drugo osoblje bojne koje djeluje u poljskim
      komorama.

+8.  Zapovjedno mjesto poljskih komora nadzire promet prema
       borbenim  komorama.

a. Svi logistički paketi kreću se prema rasporedu i u konvojima iz
      sigurnosnih razloga.
b.   Vozilima nije dopušteno da idu pojedinačno.
c.   Komunikacija s konvojima održava se pomoću nadzornih točaka s
      kojih se izvješćuje (admin / logistička komunikacijska mreža).
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+9. Zapovjedno mjesto poljskih komora uspostavlja vezu.

a.  Radi na administrativnoj/logističkoj mreži bojne, administrativnoj/
     logističkoj mreži brigade i sigurnosnoj mreži pozadinskog područja.
b.  Komunicira sa zapovjednim mjestom borbenih komora.
c.  Komunicira sa zapovjednim mjestom područja logističke potpore
     brigade  (žična veza).

+10. Zapovjedno mjesto poljskih komora vrši prihvat novog osoblja.

a.  Prima i odgovara za dolazeće osoblje.
b.  Omogućava sigurnost osoblju dok su u području poljskih komora.
c.  Nadzire dolazeće osoblje dok su u poljskim komorama.
d.  Koordinira dodijeljenu popunu s postrojbama radi prevoženja s
     logističkim paketima.

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”
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POSTROJBA :  SVA ZAPOVJEDNA MJESTA

ZADAĆA :  ZBRINJAVANJE I EVAKUACIJA RANJENIKA.

                                                        PONAVLJANJE :   1   2   3   4    5    (zaokružiti)

                                                        STATUS UVJEŽBANOSTI : N P U  (zaokružiti)

UVJET: Zapovjedno mjesto je bilo pod posrednom ili neposrednom paljbom i ima
gubitaka.

STANDARD :

a.   Zapovjedno mjesto je upoznato s gubicima. Vojnici na zapovjednom
     mjestu pružaju prvu pomoć u roku od 5 minuta.
b.   Zapovjedno mjesto osigurava ili koordinira  prijevoz  za sve ranjene ili
      poginule u  najbližu sanitetsku postaju.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE: Z NZ

+ 1. Osoblje zapovjednog mjesta pruža prvu pomoć zbrinutim
        ranjenicima.

a.  Sve osoblje koje pruža prvu pomoć zbrinjava redoslijedom prema
     težini simptoma.
b.  Prvo se pruža pomoć ranjenicima kojima je ugrožen život .
c.  Svim ranjenicima se pruža prva pomoć kroz 5 minuta.

*+2.  Liječničko osoblje je pozvano da pruži dodatnu liječničku
         pomoć.

Poruka se šalje sanitetskoj postaji bojne, dajući detalje o vrsti i
broju ranjenih, o položaju zapovjednog mjesta ili o mjestu
susreta u roku od 5 minuta.

*+3. Zapovjedno mjesto evakuira ranjenike u sanitetsku postaju ili
prihvatilište za ranjenike.

Poruka se šalje sanitetskoj postaji bojne, dajući detalje o vrsti i
broju ranjenih, o položaju zapovjednog mjesta ili o mjestu susreta
u roku od 5 minuta.

*+3. Zapovjedno mjesto evakuira ranjenike u sanitetsku postaju ili
        prihvatilište za ranjenike.

a.  Svi ranjenici evakuiraju se u točku prikupljanja/sanitetsku postaju
     kroz jedan sat (ranjenici na nosilima) ili dva sata (ranjenici koji mogu
     hodati) vozilima zapovjednog mjesta/osobnim vozilima ukoliko
     evakuacija sanitetom nije moguća.
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b.  Zapovjedno mjesto osigurava područje slijetanja i pokazivače
     područja slijetanja ukoliko se evakuacija vrši helikopterom.

*+4. Zapovjedno mjesto prikuplja izvješća o gubicima prednjeg
         kraja bojišnice.

a. Izvješća o gubicima su dovršena.
b.   Izvješća o gubicima se predaju personalno administrativnom dijelu u
      roku od 24 sata.

 SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE
 PONAVLJANJE  1  2  3  4  5  UKUPNO

 UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH
KORAKA

      

 UKUPAN BROJ KORAKA
“ZADOVOLJAVA”
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