
HÄTILÄ 20
RASTI1, KIVÄÄRI: Kujanjuoksu

  

Etenet kohti omien asemia samalla vastaten tuleen.

- Rasti on pitkärasti  

- Pistelaskutapa rajoittamaton  

- Rastilla 10kpl SRA-tauluja ja 6kpl 10p jastereita 

- Minimilaukausmäärä on 26  

- Max. pistemäärä on 160  

- Ampumaetäisyys 25-80 m  

- Käsittelysektorit vasempaan,  oikealle ja ylös 90 astetta  

- Ampumasektorit merkitty sivuilla valko-oranssein merkein, ylös puuston yläreuna  

- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen  

- Lähtö alueelta A (vasen tai oikea)) kivääri ladattuna ja varmistettuna. Äänimerkistä ammutaan alueelta A 5 taulua. 
Alueelta B ammutaan sektorien puitteissa jasterit 1-6. Alueelta A (vasen tai oikea) ammutaan sen edestä näkyvät 5 
taulua.

- Johtuen PV:n varomääräyksistä alle 25m etäisyydelle ei saa ampua, mikäli kilpailija ampuu alle 25 metrin 
etäisyydelle johtaa se hylkäykseen. Tuomari pyrkii varoittamaan ensin vaarallisesta toiminnasta.

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.



HÄTILÄ 20
RASTI2, KIVÄÄRI: Kannella

Vuoristodivisioonan pakistanilaiset sanovat että vaunu on jo täynnä ja joudut jalkautumaan...  

- Rasti on pitkärasti 

- Pistelaskutapa rajoittamaton 

- Rastilla 8kpl SRA-tauluja, 6kpl 10p jastereita, 5kpl 10p Pepper Poppereita

- Minimilaukausmäärä on 27

- Max. pistemäärä on 190

- Ampumaetäisyys 25-300m 

- Käsittelysektorit on vasempaan ja oikealle merkitty keltaisin merkein, ylös 90 astetta. 

- Ampumasektorit merkitty sivuilla valko-oranssein merkein, ylös puuston yläreuna 

- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen 

- Lähtö vaunun päältä alueelta A kiväärissä lipas kiinni ladattu ja varmistettuna. Äänimerkistä ammutaan jasterit 1-6

  alueelta A. Siirrytään alueelle B josta ammutaan taulut T1-4, Alueelta C taulut T5-8. Bunkkerista alueelta D  
  ammutaan PP1-5. 

- Johtuen PV:n varomääräyksistä alle 25m etäisyydelle ei saa ampua, mikäli kilpailija ampuu alle 25 metrin 
  etäisyydelle johtaa se hylkäykseen. Tuomari pyrkii varoittamaan ensin vaarallisesta toiminnasta. 

- Osuma vaunuun johtaa hylkäykseen ja korvausvastuuseen.

- Pakollinen varmistus siirtymällä A → B ja C → D.

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.



HÄTILÄ 20
RASTI3, KIVÄÄRI: Maahanlasku

  

Laskeudutte kopterista köysillä ja joudutte välittömästi tulituksen kohteeksi, no ammu takaisin!

- Rasti on pitkärasti  

- Pistelaskutapa rajoittamaton  

- Rastilla 6kpl SRA-tauluja, 5kpl 10p etenemistä estäviä Pepper Poppereita, 8kpl 10p jastereita sekä yksi kahden SRA 
taulun kokoinen aluemaali josta lasketaan 4 osumaa, jokainen osuma on 5 pisteen arvoinen.

- Minimilaukausmäärä on 29  

- Max. pistemäärä on 210  

- Ampumaetäisyys 25-300m  

- Käsittelysektorit on vasempaan merkitty keltaisin merkein, ylös ja oikealle käsittelysektori  90 astetta  

- Ampumasektorit merkitty sivuilla valko-oranssein merkein, ylös puuston yläreuna  

- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen  

- Lähtö alueelta A kiväärissä lipas kiinni ei ladattu, kivääri hihnassa roikkuen, kädet kiinni köydessä. Äänimerkistä 
laskeudutaan köyttä pitkin alueelle B josta ammutaan T1-3, aluemaali sekä jasterit 1-4, aseen saa ladata vasta 
alueella B. Alueelta C ammutaan etenemistä estävät PP1-5. Alueelta D ammutaan T4-6 ja jasterit 5-8.

- Johtuen PV:n varomääräyksistä alle 25m etäisyydelle ei saa ampua, mikäli kilpailija ampuu alle 25 metrin 
etäisyydelle johtaa se hylkäykseen. Tuomari pyrkii varoittamaan ensin vaarallisesta toiminnasta.

- Pakollinen varmistus siirtymällä B → C → D

- Mikäli alueelta A hypätään alas ilman että kädet ovat kiinni köydessä tuomitaan 1 toimintavirhe. Mikäli ampuja ei 
voi tulla alas köyden avulla on tarjolla on myös vaihtoehtoinen tapa tulla korokkeelta alas.

- Mikäli aseen lataa jo alueella A on se turvallisuusrike ja se johtaa hylkäykseen.

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.



HÄTILÄ 20
RASTI4, KIVÄÄRI: Saattue  

Yeah, for you two, circling above it at five hundred feet, it's imperfect. Down in the street... it's unforgiving.
Kärkiauto saa osuman RPG:sta ja oma autosikin on tulessa, IRTI!

- Rasti on pitkärasti

- Pistelaskutapa on rajoittamaton

- Osuudella on 10 SRA-taulua, 10 PP ja 3 E/A taulua

- Max. pistemäärä 200

- Ampumaetäisyys 25-50 m

- Minimilaukausmäärä on 30

- Käsittelysektorit sivuille 90 astetta ja ylös 90 astetta.

- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein ampumapaikoittain, ylös puuston yläreuna

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.

- Lähtö istuen penkillä ajoneuvossa jalat kaukalossa, kivääri ladattu varmistettu piippu kojelaudan yläreunan 
  alapuolella. Äänimerkistä ammutaan etenemistä estävät PP1-5, siirrytään alueelle B. Alueelta B ammutaan 
  etenemistä estävät PP6-10 merkityn aukon kautta. Siirrytään alueelle C, josta ammutaan taulut T1-5. Taulut T6-10
  ammutaan alueelta D merkityn aukon kautta.

- Pakollinen varmistus ajoneuvosta nousun ajaksi ja siirryttäessä ampumapaikkojen välillä.

- Pakollinen lippaanvaihto ensimmäisen ja viimeisen laukauksen välissä.

- Haavoittunut kuljettaja alueella B on evakuoitava ulos ajoneuvosta merkitylle alueelle ja asetettava maahan 
  selälleen, ennen PP6-10 ampumista.

- 1 toimintavirhe, mikäli kuljettajaa ei nosteta autosta

- 1 toimintavirhe, mikäli kuljettajaa ei aseteta merkitylle paikalle
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- 1 toimintavirhe, mikäli kuljettajaa ei aseteta selälleen

- Rastilla käytetään pyroteknisiä laitteita, savukoneita sekä kaiuttimia.

- Johtuen PV:n varomääräyksistä alle 25m etäisyydelle ei saa ampua, mikäli kilpailija ampuu alle 25 metrin 
  etäisyydelle johtaa se hylkäykseen. Tuomari pyrkii varoittamaan ensin vaarallisesta toiminnasta.

- Rakenteet ovat läpäisemättömiä, osuma alueen A ajoneuvoon johtaa hylkäykseen ja korvausvelvollisuuteen.



HÄTILÄ 20
RASTI5, Haulikko & Kivääri: Käänny ja suojaa!    

Jouduitte erilleen pääjoukosta ja olette palaamassa heidän luokseen. Ryhmänjohtaja käskee: juokse tuonne 
suojaan, käänny ja suojaa meitä. Juuri kun viimeinen mies on ylittämässä aukeaa, vihollinen havaitsee liikkeen...

- Rasti on pitkärasti

- Pistelaskutapa on rajoittamaton

- Rastilla on 6 kpl 5 pisteen savikiekkoja, 6 kpl 10 pisteen jastereita ja 6 SRA taulua

- Minimi laukausmäärä 6 laukausta haulikolla ja 18 kiväärillä

- Max pistemäärä on 150 pistettä

- Ampumaetäisyys 10-100 metriä

- Käsittelysektori on sivuille merkitty, ylös 90 astetta

- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen

- Lähtö alueelta A, haulikko ladattu ja varmistettu, piippu kohti merkkiä, kivääri lipas kiinni, ladattu ja varmistettu 
  merkityllä paikalla.     

- Äänimerkistä ammutaan haulikolla maalit alueelta A. Hylätään haulikko merkitylle paikalle tai jätetään hihnan   
  varaan varmistettuna tai tyhjänä ja ammutaan kiväärillä taulut ja jasterit ampumasektorien puitteissa.

- Johtuen PV:n varomääräyksistä alle 25m etäisyydelle ei saa ampua kiväärillä, mikäli kilpailija ampuu alle 25 metrin 
  etäisyydelle johtaa se hylkäykseen. Tuomari pyrkii varoittamaan ensin vaarallisesta toiminnasta.

- Toimintavirhe / laukaus jos haulikolla ampuu jastereita tai SRA tauluja.

- Hylkäys mikäli kiväärillä ampuu savikiekkoja.

- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.



HÄTILÄ 20
RASTI6, Haulikko & Pistooli: Murra!  

Kohteet ovat sisällä, onneksi sinulla on mukana yleisavain.

- Rasti on pitkärasti  

- Pistelaskutapa rajoittamaton  

- Rastilla 8kpl SRA-tauluja, 4kpl 5p savikiekkoja, 1 kpl 5p putki ja 4kpl 10p jastereita.

- Minimilaukausmäärä on haulikolla 5-7 ja pistoolilla 18-20.  

- Max. pistemäärä on 135

- Ampumaetäisyys 1-40 m  

- Käsittelysektorit on vasempaan,  ylös ja oikealle 90 astetta,

- Ampumasektorit merkitty sivuilla valko-oranssein merkein, ylös puuston yläreuna  

- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen  

- Lähtö alueelta A, pistooli kotelossa lipas kiinni ei ladattu, haulikko ladattu ja varmistettu. Äänimerkistä ammutaan 
alueelta A savikiekot 1-4, oven lukkoa kuvaava putki sekä PP1-2. Alueelta A/B ammutaan jasterit  1-2 joko 
haulikolla tai pistoolilla. Alueelta C ammutaan T1-8 ja jasterit 3-4 sektorien puitteissa. Haulikon voi hylätä tyhjänä 
tai varmistettuna tynnyriin tai kantaa mukana. 

- Mikäli savikiekkoja ampuu pistoolilla seuraa siitä hylkäys.

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.



HÄTILÄ 20
RASTI7, PISTOOLI: Black hawk down

  

Sait vihreää valoa pudonneen kopterin miehistö suojaamiseen. Kivääristäsi loppuu lipas ja pikatilanteen vuoksi 
jatkat pistoolillasi kohti kopteria jossa kuulet miehistön taistelevan hengestään...

- Rasti on pitkärasti  

- Pistelaskutapa rajoittamaton  

- Rastilla 8kpl SRA-tauluja, 5kpl 5p Pepper Popperia ja 3kpl 5p jastereita. 

- Minimilaukausmäärä on 24  

- Max. pistemäärä on 120  

- Ampumaetäisyys 1-50 m  

- Käsittelysektorit on vasempaan merkitty keltaisin merkein, ylös ja oikealle käsittelysektori  90 astetta  

- Ampumasektorit merkitty sivuilla valko-oranssein merkein, ylös puuston yläreuna  

- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen  

- Lähtö alueelta A jalat merkityillä paikoilla, pistooli ladattuna ja varmistettuna kotelossa, käsittelykivääri käsissä 
tähdäten yhtä taulua, käsittelykiväärin lipas kannossa varusteissa. Äänimerkistä käsittelykivääri jätetään hihnan 
varaan ja ammutaan pistoolilla Taulut 1-4 ja PP1-2 alueelta A. Alueelta B ammutaan taulut 5-8, PP3-5 ja jasterit 1-3 
ampumasektorien puitteissa. Alueella B olevalle kopteripilottille on annettava käsittelykivääri ja käsittelylipas ennen
viimeistä laukausta (merkitylle paikalle pilotin syliin).

- Mikäli käsittelykivääriä ei ota mukaan tuomitaan 1 toimintavirhe.

- Mikäli käsittelykivääriä ei anna pilotille tuomitaan 1 toimintavirhe.

- Mikäli käsittelylipasta ei ota mukaan tuomitaan 1 toimintavirhe.

- Mikäli käsittelylipasta ei anna pilotille tuomitaan 1 toimintavirhe.

- Käsittelykiväärissä on hihna, mutta myös omaa hihnaa saa käyttää.

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.


