
HÄTILÄ   21   

RASTI1,   KIVÄÄRI:   Tapa   kaikki!   

    

Törmäät   puomikierroksella   vihollisen   par�oon.   Hoideltuasi   sen,   kuulet   kuinka   var�oasemalla   taistellaan.   Ryntäät   
apuun   torjumaan   vihollista.   

- Ras�   on   pitkäras�.   
- Pistelaskutapa   on   rajoi�amaton.   
- Ras�lla   7   kpl   SRA-tauluja,   7   kpl   10p   jastereita,   8   kpl   5p   Pepper   Poppereita   

- Max.   pistemäärä   180   
- Ampumaetäisyys   25-60   m.   
- Minimilaukausmäärä   on   29   

- Käsi�elysektorit   vasempaan   merki�y,   oikealle   ja   ylös   90   aste�a   
- Ampumasektorit   merki�y   sivuilla   oranssi-valkoisin   merkein,   ylös   puuston   yläreuna.   
- Ras�n   suoritus   alkaa   �merin   merkkiäänestä   ja   pää�yy   viimeiseen   laukaukseen.   

- Lähtö   alueelta   A   kiväärissä   lipas   kiinni   lada�u   ja   varmiste�una   piippu   45.   Äänimerkistä   ammutaan   jasterit   1-3   ja   
taulut   1-3   alueelta   A.   Siirrytään   alueelle   B   josta   ammutaan   PP   1-8.   Rakennuksen   sisältä   ammutaan   jasterit   4-7   ja   
taulut   4-7.   

- Rakenteet   ovat   läpäisemä�ömiä.   
- Rangaistukset   voimassa   olevien   sääntöjen   mukaan.   

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

- Pakollinen   varmistus   kaikilla   siirtymillä,   mikäli   ase�a   ei   varmisteta   tuomari   varoi�aa   asiasta   VARO-käskyllä   ja   mikäli   
ase�a   ei   edelleenkään   varmisteta   seuraa   siitä   hylkäys.   

- Rangaistukset   voimassaolevien   sääntöjen   mukaan    
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RASTI2,   KIVÄÄRI:   PST   

  

Vihollisen   kärkivaunu   ajaa   miinaan,   räjäytät   miinoi�een   ja   avaat   tulen   ja   etenet   vaunua   suojana   käy�äen.   

- Ras�   on   pitkäras�.   
- Pistelaskutapa   on   rajoi�amaton.   
- Ras�lla   10   kpl   SRA-tauluja   ja   6   kpl   10p   Pepper   Poppereita   

- Max.   pistemäärä   160   
- Ampumaetäisyys   30-40   m.   
- Minimilaukausmäärä   on   26   

- Käsi�elysektorit   vasempaan   ja   oikealle   merki�y   sinisin   merkein,   ylös   90   aste�a   
- Ampumasektorit   merki�y   sivuilla   oranssi-valkoisin   merkein,   ylös   puuston   yläreuna.   
- Ras�n   suoritus   alkaa   �merin   merkkiäänestä   ja   pää�yy   viimeiseen   laukaukseen.   

- Lähtö   alueelta   A   kivääri   lada�u   ja   varmiste�u   merkityllä   paikalla,   laukaisin   kädessä.   Äänimerkistä   laukaistaan   pyrot   
ja   ammutaan   T1-2   alueelta   A.   Alueelta   B   ammutaan   T3-5   ja   PP   1-2.   Alueelta   C   T6-8   ja   PP   3-4.   Alueelta   D   ammutaan.   
T9-10   ja   PP   5-6.   

- Mikäli   pyroa   ei   laukaista   tuomitaan   1   toimintavirhe.   
- Rakenteet   ovat   läpäisemä�ömiä.   
- Rangaistukset   voimassa   olevien   sääntöjen   mukaan.   

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

- Pakollinen   varmistus   kaikilla   siirtymillä,   mikäli   ase�a   ei   varmisteta   tuomari   varoi�aa   asiasta   VARO-käskyllä   ja   mikäli   
ase�a   ei   edelleenkään   varmisteta   seuraa   siitä   hylkäys.   

- Rangaistukset   voimassaolevien   sääntöjen   mukaan    
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RASTI3,   KIVÄÄRI:Varamiinoite   

  
Vihollinen   on   koukkaamassa   ja   olet   sulkemassa   ajouraa   varamiinoi�eella   kun   havaitset   vihollisen   �edustelupar�on   
etumaastossa   mie�mässä   kummasta   suunnasta   kiikareihin   pitää   katsoa.   Päätät   au�aa   valinnassa   avaamalla   tulen   ja   
tuhoamalla   par�on.   Vihollisen   osaston   kärki   oli   kuitenkin   jo   lähempänä   kuin   luulit   ja   kuulet   kuinka   oikealta   sivustalta   
huudetaan   uraata.   ASEMAAN!   

  
- Ras�   on   pitkäras�.   

- Pistelaskutapa   on   rajoi�amaton.   
- Ras�lla   on   6   kymmenen   pisteen   jasteria,   4   SRA-taulua,   4   puolite�ua   SRA-taulua   sekä   5   PP   (5p)   

- Max.   pistemäärä   165.   
- Ampumaetäisyys   25-280   m.   

- Minimilaukausmäärä   on   27   

- Käsi�elysektorit   vasempaan   ja   oikealle   merki�y   sinisin   merkein,   ylös   90   aste�a   
- Ampumasektorit   merki�y   sivuilla   oranssi-valkoisin   merkein,   ylös   puuston   yläreuna.   

- Ras�n   suoritus   alkaa   �merin   merkkiäänestä   ja   pää�yy   viimeiseen   laukaukseen.   
- Lähtö   merkityltä   paikalta   toinen   polvi   maassa,   telamiina   molemmissa   käsissä.   Kivääri   hihnassa,   lipas   kiinnite�ynä,   ei   lada�u.   

Äänimerkistä   asetetaan   telamiinat   merki�yihin   paikkoihin   1   ja   2   ja   ammutaan   jasterit   1-6   alueelta   A   aukon   kau�a.   Siirrytään   
alueelle   B   ja   ammutaan   taulut   1-4,   alueelta   C   ammutaan   PP1-5   aukon   kau�a   ja   alueelta   D   taulut   5-8   aukon   kau�a..   

- Mikäli   miinoja   ei   ole   asete�u   kokonaan   niille   merkityille   paikoille   ja/tai   oikein   päin   (syty�n   ylöspäin),   tuomitaan   1   toimintavirhe   
/   väärin   asete�u   miina.   

- Rakenteet   ovat   läpäisemä�ömiä.   

- Rangaistukset   voimassa   olevien   sääntöjen   mukaan.   
- Johtuen   PV:n   varomääräyksistä   alle   25m   etäisyydelle   ei   saa   ampua,   mikäli   kilpailija   ampuu   alle   25   metrin   etäisyydelle   johtaa   se   

hylkäykseen.   Tuomari   pyrkii   varoi�amaan   ensin   vaarallisesta   toiminnasta.   

- Pakollinen   varmistus   kaikilla   siirtymillä,   mikäli   ase�a   ei   varmisteta   tuomari   varoi�aa   asiasta   VARO-käskyllä   ja   mikäli   ase�a   ei   
edelleenkään   varmisteta   seuraa   siitä   hylkäys.   

- Rangaistukset   voimassaolevien   sääntöjen   mukaan     
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RASTI4,   KIVÄÄRI:   Saattue   

    

Saa�ueen   kärkiauto   ajaa   väijytykseen.   Vihreitä   ukkoja   painaa   iholle.   Prkl.   ASEMAAN!   

- Ras�   on   pitkäras�.   
- Pistelaskutapa   on   rajoi�amaton.   
- Ras�lla   on   11   SRA   taulua   joista   2   osite�ua,   7   E/A-taulua   ja   6kpl   PP   

- Max.   pistemäärä   170   
- Ampumaetäisyys   25-40   m.   
- Minimilaukausmäärä   on   28   

- Käsi�elysektorit:   sivuille   ja   ylös   90   aste�a   (seuraa   ampujan   mukana).   
- Ampumasektorit   merki�y   sivuilla   oranssi-valkoisin   merkein,   ylös   puuston   yläreuna.   
- Ras�n   suoritus   alkaa   �merin   merkkiäänestä   ja   pää�yy   viimeiseen   laukaukseen.   
- Lähtö   ajoneuvossa,   oikealla   etupenkillä   istuen,   kivääri   käsissä   lada�u   varmiste�u,   piippu   kiinni   merkityssä   paikassa.   

- Äänimerkistä   ammutaan   ajoneuvossa   istuen   (paikka   A)   T1-3   ja   PP1-2   tuulilasiaukon   kau�a.   
- Alueelta   B   ammutaan   T4-6   aukkojen   kau�a.   Alueelta   C   ammutaan   PP3-5   aukon   kau�a.   
- Alueelta   D   ammutaan   taulut   7-9.   Alueelta   E   ammutaan   T10-11   ja   PP6.   

- Rakenteet   ovat   läpäisemä�ömiä.   
- Alueen   A   autoon   ampuminen   velvoi�aa   korvausvastuuseen   
- Rangaistukset   voimassa   olevien   sääntöjen   mukaan.   

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

- Pakollinen   varmistus   siirtymillä   A-C,   mikäli   ase�a   ei   varmisteta   tuomari   varoi�aa   asiasta   VARO-käskyllä   ja   mikäli   
ase�a   ei   edelleenkään   varmisteta   seuraa   siitä   hylkäys.   

- Rangaistukset   voimassaolevien   sääntöjen   mukaan    
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RASTI5,   KIVÄÄRI:   Tähystyspaikka   

  

Olet   päätynyt   yksin   tähystystehtävään,   tarkkailet   �etä   kun   kuulet   vihollisen   koirapar�on   lähestyvän.   Tuhoat   koirapar�on   ja   lähdet   
irtautumaan   varusteiden   kanssa.   Toteat   e�ä   irtautuminen   on   tehtävä   taistellen.   Tuhoat   mäen   päällä   olevat   viholliset   päästäkseni   
parempaan   tuliasemaan   jonka   jälkeen   avaat   tulen   koh�   vihollisen   pääjoukkoa   kunnes   jokainen   pystyssä   ollut   vihollinen   nojaa   
turpeeseen.   

- Ras�   on   pitkäras�.   
- Pistelaskutapa   on   rajoi�amaton.   

- Ras�lla   on   6   SRA   taulua,   1    plate   (10p),   5   etenemistä   estävä   PP   (10p)    ja   9   viiden   pisteen   jasteria.   
- Max.   pistemäärä   165   

- Ampumaetäisyys   25-60   m.   
- Minimilaukausmäärä   on   27  

- Käsi�elysektorit:   vasempaan   ja   ylös   90   aste�a,   oikealle   merki�y.   

- Ampumasektorit   merki�y   sivuilla   oranssi-valkoisin   merkein,   ylös   puuston   yläreuna.   
- Ras�n   suoritus   alkaa   �merin   merkkiäänestä   ja   pää�yy   viimeiseen   laukaukseen.   
- Aloitus   tähystyspaikasta   (X)   kiikareilla   etumaastoon   tähystäen.   Kar�atasku    ampujan   edessä   merkityllä   paikalla..   Merkkiäänestä   

poistutaan   tähystyspaikalta,   kiikarit   ja   kar�atasku   mukaan   o�aen.   Kivääri   on   jäte�y   merkitylle   paikalle   lipas   kiinni   ei   lada�u.   Alueelta   A   
ammutaan   etenemisen   estävä   Plate   1   ja   taulut   T1-T3.   Reppu   tulee   siirtää   merkitylle   paikalle.   Alueelta   B   ammutaan   PP1-5.   Alueelta   C   
ammutaan   taulut   T4-6   ja   alueelta   D   ammutaan   sektorien   pui�eissa   jasterit   1-9.   

- Mikäli   ampujalla   ei   ole   ras�n   pää�yessä   varusteissaan   kannossa   kiikareita   ja   kar�ataskua   tuomitaan   1   toimintavirhe   /   puu�uva   varuste.   
Mikäli   ampuja   ei   ota   reppua   mukaansa   alueelta   A   tuomitaan   1   toimintavirhe   ja   mikäli   reppua   siirretä   merkitylle   paikalle   ennen   viimeistä   
laukausta   tuomitaan   1   toimintavirhe.   

- Mikäli   reppua   heitetään   tuomitaan   1   toimintavirhe.   
- Johtuen   PV:n   varomääräyksistä   alle   25m   etäisyydelle   ei   saa   ampua,   mikäli   kilpailija   ampuu   alle   25   metrin   etäisyydelle   johtaa   se   

hylkäykseen.   Tuomari   pyrkii   varoi�amaan   ensin   vaarallisesta   toiminnasta.   
- Pakollinen   varmistus   kaikilla   siirtymillä,   mikäli   ase�a   ei   varmisteta   tuomari   varoi�aa   asiasta   VARO-käskyllä   ja   mikäli   ase�a   ei   

edelleenkään   varmisteta   seuraa   siitä   hylkäys.   

- Rakenteet   ovat   läpäisemä�ömiä.   

- Rangaistukset   voimassaolevien   sääntöjen   mukaan     
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RASTI6,   PISTOOLI:   Vyörytys   

  

Olet   päässyt   vihollisen   taisteluhautojen   tuntumaan.   Päätät   pilata   vihollisen   päivän.   
  

- Ras�   on   pitkäras�.   
- Pistelaskutapa   on   rajoi�amaton.   
- Ras�lla   on   8   SRA   taulua,   joista   3   osite�uja,   2   etenemistä   estävä   PP:a   (10p)    ja   5   jasteria   (5p).   
- Max.   pistemäärä   130.   
- Ampumaetäisyys   1-40   m.   
- Minimilaukausmäärä   on   23   
- Käsi�elysektorit:   oikealle   ja   ylös   90   aste�a,   vasempaan   merki�y.   
- Ampumasektorit   merki�y   sivuilla   oranssi-valkoisin   merkein,   ylös   puuston   yläreuna.   
- Ras�n   suoritus   alkaa   �merin   merkkiäänestä   ja   pää�yy   viimeiseen   laukaukseen.   

- Aloitus   alueelta   A   pistooli   lada�u   ja   varmiste�u   kotelossa,   kranaa�   varusteissa.   Äänimerkistä   ammutaan   alueelta   
A   taulu   T1   ja   etenemistä   estävät   PP:t   1-2.   Alueelta   B   ammutaan   taulut   2-3.   Alueelta   C   ammutaan   T4   ja   Jasterit   
1-2,   Alueelta   D   ammutaan   T5   ja   Jaster   3,   alueelta   E   ammutaan   T7   ja   Jaster   4   ja   alueelta   F   ammutaan   T7-8   ja   
Jasteri   5.   Ampumasektorit   ovat   eri�äin   �ukat.   

- Kranaa�   heitetään   alueelta   A   poteroon   (X)   ennen   viimeistä   laukausta.   

- Mikäli   ampuja   ei   heitä   kranaa�a   tuomitaan   1   toimintavirhe.   Onnistuneesta   kranaa�n   heitosta   saa   5   piste�ä.   
(kranaa�   osuu   poteroon   X)     

- Rakenteet   ovat   läpäisemä�ömiä.   



- Rangaistukset   voimassaolevien   sääntöjen   mukaan     
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RASTI7,   PISTOOLI:   Mönkijä   

  

Olet   iskujoukon   kärjessä   saapumassa   kohteelle   kun   in�n   romu   lahoaa   allesi.   Huomaat,   e�ä   oletkin   jo   ajanut   
vihollisen   ryhmityksen   keskelle.   Otat   kiväärin   ampumao�eeseen,   mu�a   toteat   pääaseesi   jumi�uneen.   Nyt   ei   auta   
muuta   kuin   lähteä   tekemään   nahkurin   töitä   pistooli   kädessä.   

  
- Ras�   on   pitkäras�.   
- Pistelaskutapa   on   rajoi�amaton.   
- Ras�lla   on   10   SRA   taulua,   5   PP:a   (5p)    ja   10   jasteria   (5p).   
- Max.   pistemäärä   175.   
- Ampumaetäisyys   1-30   m.   
- Minimilaukausmäärä   on   35   
- Käsi�elysektorit:   oikealle,   vasempaan   merki�y   alueella   A   (Alueella   B   90   aste�a)    ja   ylös   90   aste�a.   
- Ampumasektorit   merki�y   sivuilla   oranssi-valkoisin   merkein,   ylös   puuston   yläreuna.   
- Ras�n   suoritus   alkaa   �merin   merkkiäänestä   ja   pää�yy   viimeiseen   laukaukseen.   

- Aloitus   alueelta   A   Mönkijän   päällä   istuen,   jalat   merkityillä   paikoilla.   Kivääri   ampumao�eessa   tähdäten   taulua,   
tyhjänä,   flägä�ynä,   ilman   lipasta   hihnassa.   Pistooli   lada�u   ja   varmiste�u   kotelossa.   Äänimerkistä   kivääri   hylätään   
hihnan   varaan   ja   ammutaan   pistoolilla   PP1-5   ja   T1-2   istuen   jalat   merkityillä   paikoilla.   Taulut   T3-10   ja   jasterit   1-10   
ammutaan   alueelta   B   sektorien   pui�eissa.   

- Tuomari   tarkastaa   ampujan   kiväärin   tyhjäksi   ras�n   alussa   ja   chamber   flägää   sen.   Kivääriä   ei   sen   jälkeen   koske   
enää   käsi�elysektorit.   Kivääriä   ei   saa   hylätä   ras�n   aikana.   Mikäli   kivääri   ei   ole   kannossa   koko   suorituksen   ajan   
seuraa   siitä   toimintavirhe   per   laukaus.   ( Rastilla   ei   ole   erillistä   käsittelykivääriä,   vaan   rastilla   käytetään   samaa   
kivääriä,   jota   kilpailija   käyttää   muillakin   rasteilla)   

- Rakenteet   ovat   läpäisemä�ömiä.   
- Rangaistukset   voimassaolevien   sääntöjen   mukaan     


