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W zależności od celu, w jakim nosimy broń krotką, musimy posiadać odpowiednią ilość
amunicji. Policjanci i pracownicy ochrony używają broni służbowej i zapasu amunicji
przydzielonej zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami. Zazwyczaj są to dwa lub trzy magazynki
w komplecie, czyli jeden lub dwa magazynki zapasowe. Posiadając nowoczesną broń z
pojemnym dwurzędowym magazynkiem dysponują oni znaczną siłą ognia.

Magazynki nabojowe przenoszone są zazwyczaj w ładownicach zamkniętych
umieszczonych na pasie głównym po stronie lewej u praworęcznych i po prawej u leworęcznych
użytkowników. Formacje specjalne policji, straży granicznej oraz konwojenci
z agencji ochronnych używają oporządzenia taktycznego, kabur i ładownic udowych lub
kamizelek taktycznych posiadających integralne ładownice do magazynków nabojowych,
wszyte na stałe lub montowane za pomocą taśm valcro lub zatrzasków. Bardziej popularne są
ładownice udowe. Wygodniejsze w operowaniu, równomiernie obciążają uda. Najczęściej
spotykane są
te na dwa lub trzy magazynki. Wykonane zazwyczaj z kordury lub tworzywa kydex . W
formacjach zachodnich nadal bardzo popularna jest skóra. Bardzo często pas służbowy
wyposażony jest w pełne oprzyrządowanie, kaburę na broń, ładownicę na magazynki,
pokrowiec na gaz obronny, pałkę ,kajdanki. Jest bardzo praktyczny w użyciu i jednocześnie
wygląda
bardziej subtelnie na
służbowym ubiorze niż agresywne oporządzenie taktyczne. Zamocowanie ładownic na pasie
zależy od inwidualnych
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preferencji użytkownika. Najczęściej spotykane to pionowe, rzadziej poziome .Zazwyczaj ,
ładownice noszone na wierzchnim ubiorze posiadają paski lub klapki zabezpieczające
magazynki przed wypadnięciem lub utratą podczas starcia z napastnikiem. Noszenie ładownic
w położeniu horyzontalnym z denkami magazynków skierowanych w stronę klamry pasa ,
ułatwia szybkie dobycie magazynka ręka wspomagającą , niezależnie czy umieszczono je po
lewej , czy prawej stronie ciała.

Noszenie ładownic pod wierzchnim ubraniem przez funkcjonariuszy formacji uzbrojonych ,
wymaga stosowania odmiennych konstrukcji od tych przedstawionych powyżej.
Bron i
zapasową amunicje nosi się skrycie, więc nie powinna być ona zauważalna przez osoby
postronne . Tak jak kabura i skryty sposób jej noszenia, powinny być odpowiednio dobrane, tak
samo ładownice musza spełniać ten sam wymóg taktyczny. Obecnie najczęściej stosowaną
bronią są pistolety zasilane dwurzędowymi magazynkami o dużej pojemności. Magazynki te
posiadają spory obwód
i przez to nie są łatwe do ukrycia. Jeśli mamy dwa w zapasie, najlepiej je nosić w ładownicy
podwieszonej do szelki podramiennej krzyżowej
obustronnej. Pistolet obciąża nam wówczas lewy bark a dwa załadowane magazynki prawy ,dla
leworęcznych użytkowników broni umiejscowienie będzie odwrotne. Przy swobodnej odzieży
wierzchniej nasz arsenał będzie niewidoczny dla postronnego oka. Dużo łatwiej maja
posiadacze kompaktowej broni wyposażonymi w jednorzędowe magazynki, można je nosić z
powodzeniem na pasie
w pozycji horyzontalnej po stronie przeciwnej od umiejscowienia broni.
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Cywilni posiadacze broni nie są raczej narażeni na długotrwałą wymianę ognia w sytuacji
obronnej, zazwyczaj jeden lub kilka oddanych strzałów wystarczy aby zneutralizować
zagrożenie. Kompaktowe pistolety
wyposażone są w magazynki o dużej pojemności, od 12 do 15 nabojów., jest to spora moc
ognia. Oczywiście
użytkownik o słabym wyszkoleniu i do tego spanikowany sytuacją w jakiej się znalazł, może
opróżnić nawet 10 magazynków
bez efektu niekiedy przynosząc niepowetowane szkody wokół. Sporo osób posiadających broń
do ochrony osobistej wykazuje bardzo niski poziom wyszkolenia, często widzę to na
własne oczy, niestety. Uważam ,że noszenie zapasowych magazynków przez osoby cywilne
dysponujące nowoczesną , niezawodną bronią , załadowaną renomowaną amunicją jest
niepotrzebne ,oczywiście
jeśli osoby te są zagrożone zwykłym napadem bandyckim. W innym wypadku, gdy zagrożenie
stwarzają przestępcy zorganizowani i uzbrojeni , większy zapas amunicji jest wskazany i warto
go mieć przy sobie. Oprócz ładownic wyżej opisanych, warte polecenia są otwarte bez
zabezpieczeń na jeden lub dwa magazynki. Są szybkie w dobyciu, jednocześnie dobrze
trzymają magazynki. Bardzo dobrej jakości ładownice do zastosowań służbowych jak i
cywilnych produkuje kilka firm , między innymi Kajman i Securityland. Można tez zakupić drogą
internetową
oprzyrządowanie zagranicznych producentów, trzeba się liczyć wówczas z wydaniem większej
sumy pieniędzy.
Godnymi polecenia są wyroby Sickingera, Safarilandu, Galco, Biachi czy Shooting System
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