
E-H SRA Piirinmestaruus / E-H Cup3
RASTI1, Kivääri: Kukkula  

Vastahyökkäys alkaa ja syöksyt eteenpäin kohti kukkulan laella olevaa asemaa.

- Rasti on pitkärasti  

- Pistelaskutapa rajoittamaton  

- Rastilla 6kpl 10 pisteen PP:ta ja 9kpl SRA tauluja. 

- Minimilaukausmäärä on 24

- Max. pistemäärä on 150 

- Ampumaetäisyys 70-50m  

- Käsittelysektorit ovat sivuille ja ylös 90 astetta  

- Ampumasektorit merkitty sivuille, ylös vallin yläreuna  

- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen  

- Lähtö alueelta A, kivääri ladattuna ja varmistettuna. Äänimerkistä ammutaan alueelta A PP1-2 ja taulut 1-3, 
alueelta B ammutaan taulut 4-6 ja PP3-4, Alueelta C ammutaan taulut 7-9 ja PP5-6.

- Pakollinen varmistus kaikilla siirtymillä

- Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan  



E-H SRA Piirinmestaruus / E-H Cup3
RASTI2, Kivääri&Pistooli: Talo  

Olet yllättänyt vihollisen taistelijan ja ottanut haltuusi hänen kiväärinsä koska hän ei sitä enää tarvitse... tosin 
lippaassa on vain 6 patruunaa. Päätät käyttää ne tehokkaasti ja sen jälkeen jatkaa pistoolillasi.

- Rasti on pitkärasti  

- Pistelaskutapa rajoittamaton  

- Rastilla 4kpl 10 pisteen PP:ta ja 9kpl SRA tauluja. 

- Minimilaukausmäärä on kiväärillä 6 ja pistoolilla 16.

- Max. pistemäärä on 130 

- Ampumaetäisyys 25-2m  

- Käsittelysektorit ovat sivuille ja ylös 90 astetta  

- Ampumasektorit merkitty sivuille, ylös vallin yläreuna  

- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen  

- Lähtö alueelta A, kivääri lipas kiinni ei ladattu, pistooli kotelossa ladattuna ja varmistettuna. Äänimerkistä 
ammutaan alueelta A kiväärillä PP1-4, alueelta A/B ja ammutaan kiväärillä taulu 1/2 ja pistoolilla alueelta A/B 
Taulut 2-9. Kun kivääristä loppuvat patruunat tulee jatkaa pistoolilla, tyhjän tai varmistetun kiväärin voi joko 
hylätä merkitylle paikalle tai jättää hihnan varaan. Rastilla käytetään järjestäjän kivääriä joka lipastettu 6 
patruunalla. Ampuja päättää ottaako aseen jossa hihna vai ei.     

- Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan  



E-H SRA Piirinmestaruus / E-H Cup3
RASTI3, Kivääri: Bunkkeri  

Taas soditaan, Iske ja murra!

- Rasti on pitkärasti  

- Pistelaskutapa rajoittamaton  

- Rastilla 10kpl SRA tauluja. 

- Minimilaukausmäärä on 20

- Max. pistemäärä on 100 

- Ampumaetäisyys 30-5m  

- Käsittelysektorit ovat sivuille ja ylös 90 astetta  

- Ampumasektorit merkitty sivuille, ylös vallin yläreuna  

- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen  

- Lähtö alueelta A tai B istuen penkillä, kivääri ladattuna ja varmistettuna sylissä. Äänimerkistä ammutaan alueelta 
A taulut 1-3, alueelta B taulut T6-8, alueelta A/B/C taulut 4-5 ja alueelta D taulut T9-10.

- Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan  



E-H SRA Piirinmestaruus / E-H Cup3
        RASTI4, Pistooli&Kivääri: Tiesululla

Yrität liikkua hieman huomaamattomammin alueen läpi, kun joukko vihreitä miehiä pysäyttää ajoneuvosi tiesululla.
Tajuat nopeasti, että vesseleillä on pahat mielessä, joten kerrot nousevasi autosta, kunhan saat turvavyön auki. 
Samallla alat hivuttaa kättäsi kohti pistoolisi kahvaa...

- Rasti on pitkärasti

- Pistelaskutapa on rajoittamaton

- Rastilla on 11 kpl SRA tauluja

- Minimilaukausmäärä 10 pistoolilla, 12 kiväärillä.

- Ampumaetäisyys 1-20 metriä

- Käsittelysektori on sivuille merkitty, ylös 90 astetta

- Ampumasektorit merkitty sivuilla, ylös vallin yläreuna

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen

- Lähtö autossa istuen, kämmenet kohti sivuikkunaa osoitetulla tavalla, pistooli kotelossa ladattu ja  
  varmistettu. Kivääri lipas kiinni osoitetulla paikalla

- Äänimerkistä ammutaan sivuikkunan kautta pistoolilla taulut 1-5. Hylätään pistooli osoitetulle paikalle, siirrytään

    osoitettua reittiä kiväärille ja ammutaan taulut 6-11 alueelta B

- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan



E-H SRA Piirinmestaruus / E-H Cup3
RASTI5, HAULIKKO: Ovi auki!  

Harhaannuit partiostasi vihollisen linjojen takana kun jouduitte irtautumaan pikaisesti. Nyt virta alkaa loppua, 
mutta onneksi sinulle on jäänyt koko ryhmäsi pervitiinit ja vetäiset ne ykkösellä alas. Törmäät vihollisen 
vartioasemaan, järkesi sanoo että tämä asema tulisi kiertää etenkin kun sinulla on vain haulikko mukana, mutta nyt
on vauhti päällä!

- Rasti on pitkärasti  

- Pistelaskutapa rajoittamaton  

- Rastilla 10kpl 5 pisteen plateja ja 3kpl 5 pisteen savikiekkoja. 

- Minimilaukausmäärä on 13 

- Max. pistemäärä on 65  

- Ampumaetäisyys 2-20m  

- Käsittelysektorit ovat sivuille ja ylös 90 astetta  

- Ampumasektorit merkitty sivuille, ylös puuston yläreuna  

- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen  

- Lähtö alueelta A, haulikko ladattu. Äänimerkistä ammutaan alueelta B Platet 1-4 myös SK1-2 voidaan ampua jo 
alueelta B tai alueelta C. Alueelta C ammutaan oven lukkoa kuvaava savikiekko3 sekä P5-10.  P9-10 voidaan 
ampua vain oviaukon kautta kun ovi on kaadettu.     

- Mikäli oven lukkoa kuvaava savikiekko ammutaan muualta kuin alueelta C tuomitaan 1 toimintavirhe.

- Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan  


