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A síkiképzés jelentőségét és fontosságát a Nagy Honvédő Háboíú
legyőzhetetlen Vörös Hadserege sícsapatainak hatalmas harcászati és hadászati sikerei bebizonyították. Honvédségünk kiképzése a dicsőséges Szovjet
Hadsereg harci tapasztalatait veszi alapul. A szovjet harcosok kiképzésének
egyik legfontosabb alapja a testnevelés. A testnevelésnek, amely a szocialista
kultúra szerves része, világos társadalompolitikai céljai vannak: a dolgozó
nép nagy tömegeinek előkészítése a szocialista munkára és a haza védelmére. A katonai testnevelésnek legfőbb feladata pedig az, hogy minden egves
harcost a harc testi és lelki követelményeinek megfelelően előkészítsen. '
A testnevelés a katonai kiképzés keretén belül egyesíti a fegyelem és
a szabadság gondolatát, ráneveli a harcost arra, hogy az ellenség ereiét
figvelembevéve, testi és lelki készségeit és képességeit" állandóan fejlessze
és előkészítse magát a harcra.
A győzelmes Vörös Hadsereg korszerű katonai testnevelése egészséges, szívós, rendkívül bátor, minden harcfáradalmat könnyen elbíró gvőzni
akaró és tudó harcosokat nevelt a Szovjet Hazának
'

A katonai sportok egyik legfontosabb ága a sísport. A sísport nemcsak a harcos nevelésének egyik eszköze, hanem a harc fontos tényezője is.
Honvédségünk síkiképzésének szükségességét két igen jelentős szempont
határozza meg:
1. Az ember egészségére és testére való edző hatása.
2. A sízni tudás nagy harcászati értéke télen, mélyebb hóban csapatkötelékek gyors mozgásképessége.
1-hez: Sízés közben a test minden része mozgást végez. A tüdő, a
szív, a vér- és idegrendszer, az összes belső szervek és az emberi test minden
izma megtalálja sízés közben a fejlődéséhez, edzéséhez szükséges tényezőket. De rendkívüli mértékben fejleszti a győzelmes harc megvívásához szükséges lelki és szellemi tulajdonságokat, erényeket is, mint a bátorság, gyors
helyzetfelismerés, gyors cselekvőképesség, lélekjelenlét, önuralom és szívós
kitartani tudás.
A sísport a harcost "észrevétlenül és szórakozva viszi át egy felbecsülhetetlen fizikai, szellemi, akarati és értelmi iskolán. — A sízőnek sízés
közben előre nem látott akadályokkal kell megbirkóznia. Átszeldelt, váltakozó
lejtőjű terepen teljes sebességgel lesiklani, fékezni, kerülgetni az akadályokat, hirtelen megállni ott, ahol kell, a síelőt állandó figyelésre, izmainak
állandó fegyelmezésére kényszeríti. Ezeket a feladatokat szellemesen, gyors
elhatározással, testének ügyességével, sítudásával oldja meg.
2-höz: A sísport harcászati értékét bizonyítja, hogy míg a hideg és
a hó a harccselekmények egyik legnagyobb akadálya, addig a síkiképzésben
részesült és sível felszerelt alakulatoknak a hó és a hideg felbecsülhetetlen
segítőtársa.
Egy harcoló alakulat értéke mozgási lehetőség nélkül erősen csökkenhet alkalmazása tekintetében. A mozgás lehetőségét gátló hótakaró, alacsony hőmérséklet és erős hőingadozások, valamint a hosszú éjszakák a síkiképzésben részesült csapatok részére biztosítják a harc lehetőségeit és
a sikert.
A második világháború harci tapasztalatai számos esetben fényesen
igazolták a síkiképzés jelentőségét.
Ki nem hallott a fehér hólepellel borított hős szovjet síosztagokról,
melyek rajtaütésszerűén semmisítettek meg náluknál tízszer nagyobb létszámú ellenséges erőt.
Egy közepes sítudással rendelkező harcos óránként a lejtőt és emelkedőt figyelembevéve, 12—14 km-t tehet meg. Síjárőrők megfelelő edzéssel
napi 60—65 km-t is könnyen lefutnak.
Az 1942—43. év telén egy szovjet síszázad 860 km-t 27 nap alatt
tett meg.
A 20-ik szovjet felderítő zászlóalj 10 nap alatt 20 fokon aluli viharos
hidegben 600 km-t tett meg.
A sízni tudás télen az egységek mozgáskészségét biztosítja és ezért
a téli harc legtöbb mozzanatában nélkülözhetetlen.
Télen a hóviszonyok miatt a terep sok helyen járhatatlanná válhat
s ezért az arcvonalban nagyobb heżagok és rések keletkeznek. Ez lehetővé
teszi az ellenség megkerülését, bekerítését és meglepetésszerű támadások
végrehajtását. Ezen feladatok megoldására síosztagok a legalkalmasabbak.
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Az ellenség szárnyán vagy a hézagain keresztül a mögöttes területre
való jutás téli viszonyok között az ellenség gyors megsemmisítésére ad
lehetőséget.
A siosztag az ellenség által meg nem szállt tereprészeket (erdő, befagyott mocsarak, tavak stb.) felhasználva, észrevétlenül az ellenség fővédelmi vonala mögé tud jutni és felderíti vagy rajtaütések végrehajtásával
pánikot kelt az ellenség soraiban.
A nagyobb téli hadműveletek végrehajtásánál döntő jelentőségű a
biztosításnak, valamint a szárnyak és a mögöttes területek védelmének megszervezése. Ez csak síegységek alkalmazásával lehetséges.
Bizonyos esetekben a felderítés, összeköttetés és biztosítás feladatait
csak síosztagok képesek végrehajtani.
Sícsapatok a mozgó harcokban igen fölényesen szerepelnek ott, ahol
egyébként más csapat részére a mozgás lehetelenné vált.
A sícsapatok mozgékonyságát elősegíti, hogy nincsenek úthoz kötve
A sícsapatok harccselekményeiket a saját csapataiktól távol gyakran
a legbonyolultabb és legváltozatosabb helyzetekben önállóan hajtják végre
A rajtaütések meglepetésszerű végrehajtása, az ellenség hátába történő
beszivárgás jellemzi a sícsapatok harccselekményeinek sikeres végrehajtását. Télen, behavazott terepen, felderítés az ellenség hátába, sícsapatok nélkül igen nehéz. Ilyenkor a sífelderítő egység ereje egy zászlóaljig terjedhet
és önállóan vagy szabadságharcos osztagokkal együttműködve több napon
keresztül pár száz km távolságra kepes felderítést végrehajtani.
Támadásban a sícsapatok kiválóan alkalmazhatók a visszavonuló
ellenség üldözésére, saját csapataink átcsoportosításának leplezésére, a saját
szárny biztosítására, vagy a saját arcvonal mögötti területre beszivárgott
ellenséges felderítő egységek megsemmisítésére. — Üldözésnél a sícsapatok
mozgékonyságuknál és úthoz nem kötöttségüknél fogva előretörnek a viszszavonuló ellenség mögé, lezárják az utakat és megakadályozzák, hogy az
ellenség hátsóbb, védelemre alkalmas tereprészen megkapaszkodhasson.
Végrehajtanak leshelyről rajtaütéseket az ellenség oldalába, megsemmisítik
a visszavonuló ellenséges részeket, leválasztják a gyalogságot a tüzérségtől,
a harckocsiktól, a vonatrészektől és ezáltal megakadályozzák az ellenség
tervszerű ellenállását és harceszközeinek visszavonását.
Védelemben a sícsapatok feladata a saját erők szárnyának biztosítása,
az ellenség szabad szárnya elleni harccselekmények végrehajtása, a védelmi
öv mögötti területre beszivárgott ellenséges egységek felszámolása, a védőállásokba esetleg betört kisebb ellenséges csoportok ellen az ellentámadások végrehajtása, továbbá a felderítés és biztosítás.
Ezért kell a síkiképzésre mindig nagy gondot fordítani.
Nagyfokú könnyelműség lenne a sísportot úgy katonai, mint polgári vonatkozásban régi, kapitalista, kiváltságos sportnak tekinteni. A sísport honvédelmi jelentősége oly nagy, hogy a Szovjetúnió sísportjához
hasonlóan, a magyar terep- és időjárási viszonyok megengedte mértékben,
ki kell terjeszteni és valódi tömegsporttá fejleszteni.
A béke megvédéséhez olyan hadseregre van szükségünk, melynek
minden tagja a katonailag legfontosabb sportágakban, így a sísportban is
jól kiképzett és teljes értékű harcos legyen, mert így tudjuk csak biztosítani
békénket, boldog jövőnket, — és így leszünk képesek
megvédeni népi
demokráciánk szocialista fejlődését.
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