EHSRA CUP 2/2021
RASTI 1, kivääri
• minimilaukausmäärä 29
• 6 etenemisen estävä PP, 11 paperitaulua, 5 E/A taulua, 1 etenemisen estävä jasteri
• Max pisteet 180
• Etäisyydet 25-300
RASTI 2, kivääri
• Minimilaukausmäärä 29
• 12 etenemisen estävä PP, 6 paperitaulua, 2 kongia
• Max pisteet 200
• Etäisyydet 25-100
RASTI 3, kivääri
• Minimilaukausmäärä
• etenemisen estävä PP, paperitaulua, kongia
• Max pisteet 190
• Etäisyydet 25-75
RASTI 4, pistooli
• Minimilaukausmäärä 24
• 2 PP, 4 etenemisen estävä PP, 9 paperitaulua, 1 5p PP
• Max pisteet 155
• Etäisyydet 1-25

RASTI 1, kivääri
-

pitkärasti
pistelaskutapa rajoittamaton
6 kpl etenemisen estävä PP
11 kpl SRA taulu
5 kpl E/A taulu
1 kpl etenemisen estävä jaster
max pisteet 180
minimilaukausmäärä 29
ampumaetäisyys 25 – 300
käsittelysektorit sivuille merkitty, ylös
90
ampumasektorit merkitty sivuilla
oranssi-valkoisin merkein ampumaalueittain, ylös puuston yläreuna

Ylität kapealla tee-se-itse-sillalla Hätilän jokea ja mietit oliko tässä edelliselläkin missiollasi joki vai
ovatko koordinaattisi sekaisin. Toverisi ovat juuri päässeet vastarannalle, kun maailma räjähtää –
vihollinen on yllättänyt teidät ja toverisi juoksevat paniikissa ympäriinsä! Pysyt tyynen
rauhallisena, tartut kivääriisi ja napsit vihollisia yksi kerrallaan. Huomaat myös kaukaisuudessa
etenevän moottoripyörälähetin, joka on pysäytettävä ennen kuin viesti joukkueestanne kiirii
vastapuolen pääjoukoille.
Rastin suoritus alkaa ajanottolaitteen merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
Aloitus laudan päällä seisten (kummatkaan jalat eivät saa koskettaa maata), kivääri käsissä ladattu
ja varmistettu, 45 astetta alas kohden PP
Laudan päällä seisten ammutaan etenemistä estävät PP1-PP6, edetään alueella A josta
ampumasektorien puitteissa ammutaan T1-T8 silloin kun ne ovat ampujalle näkyvissä. Alueella B
ammutaan etenemistä estävä jaster ja sen jälkeen T9-T11.
Alueella liikuttaessa pakollinen varmistus, jos varmistus jää tekemättä tuomari huutaa VARO ja
siihen on reagoitava välittömästä varmistamalla ase.
Toimintavirheet: toimintavirhe / laukaus jos ammutaan PP:itä muualta kuin laudan päältä.
Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Johtuen PV:n varomääräyksistä alle 25m etäisyydelle ei saa ampua ja mikäli kilpailija ampuu alle
25m etäisyydelle johtaa se hylkäykseen. Tuomari pyrkii ensin varoittamaan vaarallisesta
toiminnasta.
Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan.

RASTI 2, kivääri
-

pitkärasti
pistelaskutapa rajoittamaton
12 kpl etenemisen estävä PP
6 kpl SRA taulu
2 kpl E/A taulu
2 kpl kongi
max pisteet 200
minimilaukausmäärä 29
ampumaetäisyys 25 – 100
käsittelysektorit sivuille
merkitty, ylös 90
ampumasektorit merkitty
sivuilla oranssi-valkoisin
merkein ampuma-alueittain,
ylös puuston yläreuna

Tarina ei kerro.

• Rasti on pitkärasti
• Pistelaskutapa on rajoittamaton
• Osuudella on 6 SRA-taulua ja 12 etenemistä estävää PP ja 2 kongia.
Rastin suoritus alkaa ajanottolaitteen merkkiäänestä
ja päättyy
viimeiseen laukaukseen.
• Max. Pistemäärä
200.
• Ampumaetäisyys 25-100 m
• Minimilaukausmäärä on 29
Lähtö alueella A, kivääri käsissä ladattu, varmistettu.
Alueelta
ammutaan
etenemistä
• Käsittelysektorit
sivuilleAmerkitty
kelta-punaisin
merkein jaestävät
ylös 90 astetta.
• Ampumasektorit
sivuilla oranssi-valkoisin
merkein ampumapaikoittain, ylös
PP1-PP5 ja taulut T1-T2. Tämän jälkeen edetään
alueelle Bmerkitty
joko tunnelin
kautta ja ammutaan
puuston yläreuna
etenemisen estävät PP6-PP8 ja taulut T5-T6
tai
kierretään alueelle C josta ammutaan etenemistä
• Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
estävät PP9-PP12 ja taulut T3-T4. Edetään•alueelle
D josta
ammutaan
kongitvarmistettu
1-2 ja mennään
Lähtö alueella
A. Kivääri
käsissä ladattu,
A ammutaan etenemistä estävät PP1-5 ja taulut 1-2.
käymättä jääneelle ampuma-alueelle B tai C josta Alueelta
ammutaan
alueen
vastaavat
PP:t ja taulut.
Tämän jälkeen joko edetään alueelle B tunnelin kautta ja ammutaan etenemisen
estävät PP6-8 ja taulut T5-6 TAI kierretään alueelle C josta ammutaan etenemisen
estävät
PP9-12
ja taulut
T3-4.jos varmistus jää tekemättä
Pakollinen varmistus siirryttäessä ampumapaikkojen
A-B
ja A-C
välillä,
Tämän jälkeen mennään alueelle D josta ammutaan kongit 1-2 ja mennään käymättä
tuomari huutaa VARO ja siihen on reagoitava välittömästä
varmistamalla
jääneelle ampumalueelle
B tai C ase.
josta ammutaan vastaavat PP:t ja taulut.

Toimintavirheet: toimintavirhe per pudotettu rima.
Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Johtuen PV:n varomääräyksistä alle 25m etäisyydelle ei saa ampua ja mikäli kilpailija ampuu alle
25m etäisyydelle johtaa se hylkäykseen. Tuomari pyrkii ensin varoittamaan vaarallisesta
toiminnasta.
Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan.

RASTI 3, kivääri
-

pitkärasti
pistelaskutapa rajoittamaton
14 kpl SRA taulu
6 kpl E/A taulu
5 kpl jaster
max pisteet 190
minimilaukausmäärä 33
ampumaetäisyys 25 – 75
käsittelysektorit sivuille merkitty, ylös 90
ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein ampuma-alueittain, ylös
puuston yläreuna

Olet kotimatkalla upseerikerhon valopilkun jälkeen kainalossasi hemaiseva omatoimiseen
etenemiseen kykenemätön upseeriveljesi, yht’äkkiä eteesi ilmestyy villi Tommi Läntinen
yhtyeineen. Johonkin se raja on vedettävä joten päätät toimia.
Rastin suoritus alkaa ajanottolaitteen merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
Aloitus osoitetusta paikasta, tuettavan henkilön hylkääminen merkittyyn paikkaan (joku raaja
sisällä) ja tämän jälkeen alueelta A ammutaan taulut T1-T6 ja jasterit 1-2, alueelta B taulut T7-T11
ja alueelta C taulut T12-T14 ja jasterit 3-5.
Toimintavirheet: toimintavirhe mikäli tuettavan henkilön jokin rajaa ei ole kohdealueen rajojen
sisällä.
Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Johtuen PV:n varomääräyksistä alle 25m etäisyydelle ei saa ampua ja mikäli kilpailija ampuu alle
25m etäisyydelle johtaa se hylkäykseen. Tuomari pyrkii ensin varoittamaan vaarallisesta
toiminnasta.
Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan.

RASTI 4, pistooli
-

pitkärasti
pistelaskutapa
rajoittamaton
2 kpl PP
4 kpl etenemisen estävä PP
9 kpl SRA taulu
1 kpl 5 pisteen PP
max pisteet 155
minimilaukausmäärä 24
ampumaetäisyys 1 – 25
käsittelysektorit sivuille
merkitty, ylös 90
ampumasektorit merkitty
sivuilla oranssi-valkoisin
merkein ampumaalueittain, ylös puuston yläreuna

Toimitat viestiryhmälle lisää rakennusmateriaalia ylityksen tekemistä varten. Tarkastaessasi
parikaapelin liitoksia vihollisen tiedustelupartio törmää sinuun. Rynnäkkökiväärisi jäi tietysti
komentopaikan asetelineeseen, nyt on toimittava nopeasti ja röyhkeästi.
Rastin suoritus alkaa ajanottolaitteen merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
Lähtö alueella A, pistooli ladattuna ja varmistettuna kotelossa. Lähtöasennossa vähintään toinen
polvi maassa. Johdintanko molemmissa käsissä, tyvi merkityllä paikalla. Johdintanko
minimipituudessaan teleskooppi kokonaan sisällä.
Äänimerkistä kaadetaan johdintangolla P1 ja ammutaan taulut T1-T3 alueelta A. Siirrytään alueelle
B, josta ammutaan etenemistä estävät PP1-PP4 aukon kautta. Loput maalit T4-T9 ja PP5-PP6
ammutaan ampumasektorien puitteissa maalien näkyessä.
Pakollinen lippaanvaihto ensimmäisen ja viimeisen laukauksen välissä.
Toimintavirheet: toimintavirhe jos P1 ei kaadeta johdintangolla. Toimintavirhe mikäli
kelankantolaitteen riisuu selästään rastin suorituksen aikana.
Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Johtuen PV:n varomääräyksistä alle 25m etäisyydelle ei saa ampua ja mikäli kilpailija ampuu alle
25m etäisyydelle johtaa se hylkäykseen. Tuomari pyrkii ensin varoittamaan vaarallisesta
toiminnasta.
Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan.

