7.62x39 / 9mm Karbiini 2021
RASTI1, KIVÄÄRI: Eteen!

Eteen!

- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.
- Rastilla on 10 kpl pepper poppereita ja 2kpl kongeja.
- Minimilaukausmäärä on 12.
- Max. pistemäärä on 120.
- Ampumaetäisyys on 25 - 50 m.
- Käsittelysektorit vasempaan merkitty, oikealle, ylös ja alas 90 astetta.
- Ampumasektori on merkitty valko-oranssein merkein, ylös puuston yläreuna.
- Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö makuulla alueella A kivääri ladattu ja varmistettu.
- Äänimerkistä ammutaan paikasta A PP1-5, alueelta B ammutaan PP6-10 ja alueelta C ammutaan kongit
1-2.
- 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.

- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan.

7.62x39 / 9mm Karbiini 2021
RASTI2, KIVÄÄRI: Asemaan!

Asemaan!

- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.
- Rastilla on 10 kpl pahvitauluja, 4 kpl pepper poppereita ja 4kpl kongeja.
- Minimilaukausmäärä on 28
- Max. pistemäärä on 140.
- Ampumaetäisyys on 1 - 60 m.
- Käsittelysektorit vasempaan, oikealle, ylös ja alas 90 astetta.
- Taisteluhaudassa piippu alaspäin sektori 360.
- Ampumasektori on merkitty valko-oranssein merkein, ylös vallin yläreuna.
- Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö alueella A kivääri ladattu.
- Äänimerkistä ammutaan paikasta A pepper popperit. Taulut ammutaan alueelta A/B/C
ampumasektorien puitteissa ja kongit ammutaan kerran alueelta B ja toisen kerran alueelta C.
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan.

7.62x39 / 9mm Karbiini 2021
RASTI3, KIVÄÄRI: Irti!

Irti!

- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.
- Rastilla on 7 kpl pahvitauluja, 4 kpl etenemistä estäviä pepper poppereita, 4kpl plateja ja 4 EA taulua.
- Minimilaukausmäärä on
- Max. pistemäärä on 130.
- Ampumaetäisyys on 25 - 30 m.
- Käsittelysektorit vasempaan, oikealle, ylös ja alas 90 astetta.
- Ampumasektori on merkitty valko-oranssein merkein, ylös puuston yläreuna.
- Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö alueella A kivääri ladattu ja varmistettu jalkatilassa merkityllä paikalla piippu alaspäin.
- Äänimerkistä ammutaan auton sisältä ikkuna-aukon kautta paikasta A etenemistä estävät PP1-4.
Alueelta B auton alta ammutaan platet 1-4. Auton takakulmalta alueelta C ammutaan taulut 1-3. Taulut
4-7 ammutaan alueelta D aukon kautta. Matkustajan paikalla oleva nukke tulee evakuoida alueelle C
ensimmäisen ja viimeisen laukauksen välissä. Mikäli evakuointia ei aloiteta tuomitaan 1 toimintavirhe ja
mikäli nukke ei ole rastin päätyttyä alueella C (torso on vähintään alueen C päällä osittain) 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 varoittamaan ensin vaarallisesta toiminnasta.
- Osuma autoon tulkitaan vahingonlaukaukseksi ja johtaa hylkäykseen ja korvausvelvollisuuteen.
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan.

