E-H SRA Cup1/2021
RASTI1, Kivääri: Lahtinen ja konekivääri

Vihollinen painaa voimalla päälle ja joudutte irtautumaan asemistanne. Kaveria ei kuitenkaan jätetä, joten
haavoittunut ja ahkio viedään.
- Rasti on pitkärasti
- Pistelaskutapa on rajoittamaton
- Osuudella on 6 SRA-taulua ja 8 etenemistä estävää PP.
- Max. pistemäärä 140.
- Ampumaetäisyys 25-50 m
- Minimilaukausmäärä on 20
- Käsittelysektorit sivuille merkitty kelta-punaisin merkein ja ylös 90 astetta.
- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein ampumapaikoittain, ylös puuston yläreuna
- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö alueella A. Kivääri käsissä ladattu, varmistettu ja piippu koskettaen merkittyä kohtaa.
- Alueelta A ammutaan etenemistä estävät PP1-4. Tämän jälkeen edetään alueelle B, josta ammutaan T1-3.
Alueelta C ammutaan PP5-8 ja alueelta D T4-6 (merkityn aukon kautta).
- Pakollinen varmistus siirryttäessä ampumapaikkojen välillä.
- Ahkio vedetään merkitylle paikalle (D aseman takana) ensimmäisen ja viimeisen laukauksen välissä.
- 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.
- Toimintavirhe jos ei vedä ahkiota ollenkaan.
- Toimintavirhe jos ei vedä ahkiota vähintään ampumapaikalle C.
- Toimintavirhe jos ahkiota ei vedetä merkitylle paikalle X.
- Rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.
Huom! Määrätyt ampumapaikat.

E-H SRA Cup1/2021
RASTI2, Kivääri:
Vaja myötäpäivään kiertäen, mars mars!

Käytät rakennusta ovelasti suojanasi ja tuhoat ylivoimaisen vihollisen pala palalta.
- Rasti on pitkärasti
- Pistelaskutapa on rajoittamaton
- Rastilla on kuusi etenemisen estävää 10 pisteen pepper popperia, kahdeksan SRA-taulua ja kaksi kahdesti
ammuttavaa (eli yht 4 laukausta) 10 p jasteria.
- Minimilaukausmäärä on 26
- Max pistemäärä on 180 pistettä
- Ampumaetäisyys on välillä 25-100 metriä
- Käsittelysektori vasemmalle on merkitty keltaisella merkillä, oikealle ja ylös se on 90 astetta
- Ampumasektorit on merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna
- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen
- Lähtö alueelta A toinen polvi maassa, ase ladattu ja varmistamatta (sormi ei liipaisimella), tauluryhmää tähdäten.
- Äänimerkistä ammutaan taulut, PP:t ja Jasterit ampumasektorien puitteissa niiden näkyessä alueilta A, B, C tai D
- Jasterit ammutaan kahdesti, eli asemista A ja D. Ne nostetaan uudestaan ylös kun ampuja on lähtenyt alueelta A.
Jos ampuja kuitenkin ampuu niitä noston jälkeen jonkin syyn vuoksi uudestaan asemasta A, ei kaatoja lasketa
lisäosumiksi eikä uusintaa ratalaitehäiriöistä anneta.
- Jastereiden toimintavarmuus osumiin on 100%. Ampuja ei saa uusintaa ratalaitehäiriön takia ennen kuin
toimitsija on todennut itse ampumalla laitteen toimintahäiriön. Tätä ei luonnollisesti tehdä kesken
rastisuorituksen.
- Pakollinen lippaanvaihto ensimmäisen ja viimeisen laukauksen välissä.
- Siirtymissä asemien välillä pakollinen varmistus. Mikäli ampuja ei varmista asetta tuomari
varoittaa asiasta VARO -komennolla ja mikäli ampuja ei edelleenkään varmista niin tällöin seuraa hylkäys.
- 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 Cup1/2021
RASTI3, Kivääri: Liikkuu!

Tavoite häämöttää jo edessä, Liikkuu!
- Rasti on pitkärasti
- Pistelaskutapa on rajoittamaton
- Rastilla on 8kpl 10 pisteen PP ja 8kpl SRA taulua.
- Minimi laukausmäärä 24
- Max pistemäärä on 120 pistettä
- Ampumaetäisyys 25-40 metriä
- Käsittelysektori sivuille ja ylös 90 astetta
- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna
- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen
- Lähtö alueelta A, kivääri ladattu.
- Äänimerkistä ammutaan PP 1-4 alueelta A ampuma-aukon kautta, Alueelta B ammutaan
PP5-8 ampuma-aukon kautta. Alueelta C ammutaan taulut T1-4 ampuma-aukon kautta. Alueelta D ammutaan
ammutaan ampumasektorien puitteissa taulut 1-4 uudestaan.
- 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 Cup1/2021
RASTI4, Pistooli: Käki

Väijyt vihollisen linjojen takana, kun vihollisen partio pääsee iholle.. IRTI!
- Rasti on pitkärasti
- Pistelaskutapa on rajoittamaton
- Rastilla on 8 5 pisteen platea, seitsemän SRA-taulua joista osa on ositettu ja 1 EA taulu.
- Minimilaukausmäärä on 22
- Max pistemäärä on 110 pistettä
- Ampumaetäisyys on 8-2 metriä
- Käsittelysektori vasempaan, oikealle ja ylös 90 astetta
- Ampumasektorit on merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna
- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen
- Lähtö alueelta A, pistooli ladattuna kädessä ja piippu koskettaen merkkiä.
- Äänimerkistä ammutaan platet 1-8 niin että vasemalla oleva plate ammutan edessä olevan puunrungon
vasemmalta puolelta ja oikealle oleva plate puunrungon oikealta puolelta.
- Mikäli ampuja ampuu platea väärältä puolelta tuomitaan 1 toimintavirhe.
- Pakollinen lippaanvaihto ensimmäisen ja viimeisen laukauksen välissä.
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.

E-H SRA Cup1/2021
RASTI5, Pistooli: Tunneli

Olet jäämässä vangiksi kun huomaat tilaisuutesi tulleen..
- Rasti on pitkärasti
- Pistelaskutapa on rajoittamaton
- Rastilla on 7kpl 5 pisteen PP ja 7kpl SRA taulua.
- Minimi laukausmäärä 21
- Max pistemäärä on 105 pistettä
- Ampumaetäisyys 2-15 metriä
- Käsittelysektori sivuille ja ylös 90 astetta
- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna
- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen
- Lähtö alueelta A, polvillaan, kädet ylhäällä. Pistooli kotelossa lipas kiinni. Veitsi kannossa varusteissa.
- Äänimerkistä lyödään veitsellä taulua. Siirrytään alueelle B tunnelin kautta ja ammutaan taulut 1-7 ja
PP 1-7 alueelta B ampumasektorien puitteissa. Pakollinen lippaanvaihto ensimmäisen ja viimeisen laukauksen
välissä.
- Mikäli veitsellä ei lyö taulua tuomitaan 1 toimintavirhe
- Mikäli veitsi ei jää tauluun kiinni tuomitaan 1 toimintavirhe
- Mikäli tunnelin kiertää tuomitaan toimintavirhe / laukaus.
- Pistoolin saa ladata vasta alueella B, mikäli pistoolin lataa ennen aluetta B tuomitaan 1 toimintavirhe.
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.
- HUOM! Rastilla käytettävä omaa veistä jossa on vähintään 9cm terä.

