
                                      E-H SRA Cup5
RASTI1, Kivääri: Autoverottaja 

Autossa. Vihollista edessä. Tulta!

- Rasti on pitkärasti  

- Pistelaskutapa rajoittamaton  

- Rastilla kahdeksan SRA-taulua, 8 kpl viiden pisteen pepperpopperia ja neljä 5 pisteen kongia joita kutakin 
ammutaan kahdesta eri asemasta, yhteensä siis  8  laukausta. 

- Minimilaukausmäärä on 32.

- Max. pistemäärä on 160 

- Ampumaetäisyys 25-120m  

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

- Ampumasektorit merkitty sivuille, ylös puuston yläreuna.  

- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen  

- Lähtö autossa apukuskin penkillä normaalisti istuen , kivääri ladattu ja varmistettu käsissä, piippu kojetaulun 
linjan alapuolella.

- Äänimerkistä ammutaan autossa istuen tuulilasin kautta pepperpopperit 1-2 ja kongit 1-2 kerran, jalkaudutaan 
autosta alueelle A ja ammutaan taulut 1-3 ja PP:t 3-5 sekä kongit 1-2 kerran.  Syöksytään alueelle B josta 
ammutaan taulut 4-6 sekä kongit 3-4 kerran, jatketaan alueelle C josta ammutaan taulut 7-8 ja PP:t 6-8 ja kongit 3
ja 4 kerran.

- Pakollinen lippaanvaihto ensimmäisen ja viimeisen laukauksen välissä. 
- Pakollinen varmistus kaikilla siirtymillä.
- Tuomari/avustava tuomari ilmoittaa ”osuma” kun kongissa on osuma, tai ”kaikki osui” kun alueen kongeihin on 

osuttu.
- Osuma autoon johtaa hylkäykseen ja korvausvastuuseen.
- Johtuen PV:n varomääräyksistä alle 25m etäisyydelle ei saa ampua, mikäli kilpailija ampuu enemmän kuin kerran 

alle 25 metrin etäisyydelle johtaa se hylkäykseen (tuomarin varoittaessa ensimmäisestä).
- Rakenteet ovat läpäisemättöimiä.

- Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan.



                                      E-H SRA Cup5
RASTI2, Kivääri: Vartioasema 

Vihollinen pyrkii valtaamaan vartioasemanne, isket vastaan.

- Rasti on pitkärasti  

- Pistelaskutapa rajoittamaton  

- Rastilla 4kpl 10 pisteen etenemistä estävää PP:ta, 8 kpl 5 pisteen PP:ta ja 6kpl SRA tauluja. 

- Minimilaukausmäärä on 24

- Max. pistemäärä on 140 

- Ampumaetäisyys 25-30m  

- Käsittelysektorit on vasempaa merkitty keltaisin merkein ja oikealle ja ylös 90 astetta  

- Ampumasektorit merkitty sivuille, ylös vallin yläreuna  

- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen  

- Lähtö merkityltä paikalta, kivääri ladattuna ja varmistettuna. Äänimerkistä ammutaan alueelta A etenemistä 
estävät PP1-4. Alueelta B ammutaan taulut T1-6 ja PP5-12 ampumasektorien puitteissa.

- Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan  



E-H SRA Cup5
RASTI3, Kivääri: Get to the choppaa! 

Kotimatka helikopterilla häämöttää, kun huomaat vihulaisen pyrkivän samaan kopteriin. Koska kärsit lentopelosta 
ja matkapahoinvoinnista ja naapurin polttama tupakka inhottaa sinua, päätät estää heidän pääsyn samaan kyytiin.

- Rasti on pitkärasti

- Pistelaskutapa on rajoittamaton

- Rastilla on 4 kpl 10 pisteen PP ja 2kpl 5 pisteen kongeja, jotka ammutaan kahteen kertaan, sekä 10 SRA  
  taulua

- Minimi laukausmäärä 28

- Max pistemäärä on 160 pistettä

- Ampumaetäisyys 25-75 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, jalat merkityllä paikalla, kivääri ladattu ja varmistettu.     

- Äänimerkistä ammutaan etenemistä estävät PP:t 1-4 alueelta A sekä kongit 1-2 kerran. Alueelta B ammutaan    
  kongit kerran. Taulut ammutaan ampumasektorien puitteissa alueilta A ja B.

- 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.

- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.



E-H SRA Cup5
RASTI 4, PISTOOLI: VYÖRYTYS

Vanha tuttu vainoaja on pesiytynyt hautaan. Vaikka kiväärissä olisi paukkua, päätät virne naamallasi hoitaa asian 
pistoolilla…

- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa rajoittamaton.
- Osuudella on 13kpl SRA-taulua, 2kpl 10p kongia sekä yksi 10p tehtävä.
- Maksimi pistemäärä 160.
- Ampumaetäisyys on 1-30m.
- Minimilaukausmäärä on 28.
- Käsittelysektori: Ylös 90°, sivuille merkitty maastoon, haudassa piippu alaspäin 360°.
- Ampumasektori: Ylös 75°, sivuille merkitty maastoon.
- Ajanotto alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö alueelta A, pistooli ladattu ja varmistettu kotelossa, käsikranaatti kannossa varusteissa.
- Alueelta A ammutaan T1-3, alueelta B ammutaan T4-T13 sekä K1-K2 sektorien puitteissa. Käsikranaatti heitetään  
  merkityn viivan yli bunkkeriin alueelle C ensimmäisen ja viimeisen laukauksen välissä.
- Mikäli kranaattia ei yritä heittää, tuomitaan 1 toimintavirhe.
- Mikäli kranaatti ei ole mukana siirryttäessä alueelle B, tuomitaan 1 toimintavirhe.
- Mikäli kranaatti ei ylitä merkittyä rajaa, tuomitaan 1 toimintavirhe.
- Rakenteet ovat läpäisemättömiä
- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan.


