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Kamuflaż

a.    Podstawowe zasady.

(1)  Naruszaj dany teren w jak najmniejszym stopniu.
(2)  Unikaj czynności, które zdradzają Twój ruch przeciwnikowi.
(3)  Zastosuj osobisty kamuflaż.

b.    Rodzaje kamuflażu (Rys. 1):

(1)  Podkład plamkowy.

[a] -   Rejony umiarkowanie liściaste (opad liści).
[b] -   Rejony pustynne (pustkowie).
[c] -   Śnieg (pustkowie).

(2)  Podkład cięty.

[a] -   Tereny iglaste (szerokie cięcia).
[b] -   Dżungla (szerokie cięcia).
[c] -   Trawa (wąskie cięcia).

(3)  Kombinacja. Można jednocześnie stosować podkłady plamkowy i cięty.

Rys. 1. Rodzaje kamuflażu

c.    Zasady stosowania osobistego kamuflażu są następujące.

(1)  Twarz. Należy stosować ciemne kolory w rozległych miejscach, a jasne w pozostałych, które są 
widoczne. Należy używać kapelusza, lub maski, o ile są dostępne.
(2)  Uszy. Wnętrza oraz tył małżowin powinny mieć 2 kolory, aby załamać ich kontur.
(3)  Głowa, szyja, dłonie i podbródek. Należy użyć chusty, kołnierza, roślin, siatki lub kredki 
kamuflującej.
(4)  Jasne włosy. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas maskowania za pomocą chusty, lub 
moskitiery.
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d.    Uwagi dotyczące kamuflażu (Rys. 1):

(1)  Unikaj niepotrzebnego ruchu.
(2)  Wykorzystaj naturalne maskowanie.

[a] -   Rwij zwiędłe oraz wypłowiałe listowie do maskowania i zmieniaj je regularnie.
[b] -   Zmieniaj kamuflaż w zależności od otaczenia.
[c] -   NIE wybieraj roślinności tylko z jednego źródła.
[d] -   Używaj barwników z traw, owoców, błota i węgla drzewnego.

(3)  NIE przesadzaj z kamuflażem.
(4)  Korzystając z zaciemnionych miejsc pamiętaj, że zmieniają się one wraz z położeniem Słońca.
(5)  Nigdy nie wystawiaj błyszczących przedmiotów takich jak zegarek, okulary, czy długopis.
(6)  Upewnij się, że budziki oraz inne alarmy (sygnały zmiany godziny, dzwonki telefonów 
komórkowych) są wyłączone.
(7)  Usuń naszywki z godłem jednostki, nazwiskiem, stopniem, itd. - zasada de facto dotyczy realnego 
pola walki.
(8)  Załam kontur ciała,  utrzymuj kształt litery "V" w kroku i pod pachami.
(9)  Obserwuj, leżąc w ukryciu z twarzą na dole.
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