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RASTI1, KIVÄÄRI: Ryssät pimeässä makkarapaistossa

Havaitset metsässä valoa, perkele, sehän on ryssä makkaranpaistossa! Vartiomiehen nukuttamalla hiljaisesti pääset
lähelle makkaramiehiä ja tuhoat iskuryhmän mahat täynnä.

- Rasti on pitkärasti.

- Pistelaskutapa on rajoittamaton.

- Rastilla 2 kpl 5 pisteen plateja, 5 kpl 5 pisteen PP ja 5kpl SRA taulu.

- Max. pistemäärä 85

- Ampumaetäisyys 25-30 m.

- Minimilaukausmäärä on 17.

- Käsittelysektorit vasempaan ja oikealle merkitty keltaisin merkein, ylös 90 astetta

- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna.

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.

- Lähtö alueelta A polvelta käsi puukolla,  kivääri ladattuna ja varmistettuna kannossa ja kaikki valot sammutettuna.
Äänimerkistä tuhotaan taulu 1 puukolla (puukko pitää jäädä pystyyn tauluun) jonka jälkeen siirrytään paikkaan B.
Paikalta B ammutaan PP 1-5 ja Siirrytään alueelle C ja ammutaan taulut 1-5 ja platet 1-2.

- Mikäli taulua ei yritä lyödä veitsellä tuomitaan toimintavirhe / laukaus. Mikäli veitsi ei jää kiinni tauluun tuomitaan
1 toimintavirhe.

- Siirtymien aikana tulee kaikkien valonlähteiden olla sammutettuna, mikäli valonlähde on päällä ampuma-alueelta
poistuttaessa (rikelinja sääntö) tuomitaan 1 toimintavirhe / siirtymä. Mikäli valonlähde on päällä koko siirtymän
ajan tuomitaan 1 toimintavirhe/laukaus. Tuomari pyrkii varoittamaan valon käytöstä VARO-käskyllä.

- Rakenteet ovat läpäisemättömiä.

- 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 varoittamaan ensin vaarallisesta toiminnasta.

- Pakollinen varmistus siirtymillä B, C ja D , mikäli asetta ei varmisteta tuomari varoittaa asiasta VARO-käskyllä ja
mikäli asetta ei edelleenkään varmisteta seuraa siitä hylkäys.

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan
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RASTI2, KIVÄÄRI: Toimintaa

Täriset rakennuksessa ja kuuntelet rakennuksen edestä kuuluvia askelia. ”Jotain pitää tehdä tai
komppanianpäällikkö vetää mua turpaan” ajattelet ja aloitat toiminnan.

- Rasti on pitkärasti

- Pistelaskutapa on rajoittamaton

- Rastilla on 4 kpl 10 pisteen pepper popperia, sekä 10 SRA taulua

- Minimi laukausmäärä 24

- Max pistemäärä on 140 pistettä

- Ampumaetäisyys 25-50 metriä

- Käsittelysektori on sivuille merkitty, ylös 90 astetta

- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein ja valotikuilla, ylös puuston yläreuna

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen

- Lähtö alueelta A, kivääri ladattu ja varmistettu piippu koskettaa merkittyä paikkaa, asevalo sammutettu.

- Äänimerkistä ammutaan etenemistä estävät pp:t 1-4 alueelta A, Alueelta B ammutaan taulut 1-6.

- Alueelta C ammutaan taulut 7-10

- Siirtymien aikana tulee kaikkien valonlähteiden olla sammutettuna, mikäli valonlähde on päällä ampuma-alueelta
poistuttaessa (rikelinja sääntö) tuomitaan 1 toimintavirhe / siirtymä. Mikäli valonlähde on päällä koko siirtymän
ajan tuomitaan 1 toimintavirhe/laukaus. Tuomari pyrkii varoittamaan valon käytöstä VARO-käskyllä.

- Rakenteet ovat läpäisemättömiä.

- 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 varoittamaan ensin vaarallisesta toiminnasta.

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan
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RASTI3, KIVÄÄRI: Yöpartio

Törmäätte vihollisen marssiosastoon, avaat tulen ja nouset autosta huomataksesi että autosi kuskia ei näy missään,
vihollisia ilmestyy mäen takaa lisää eteen ja etenet kohti kuskin paikkaa autoa suojana käyttäen.

- Rasti on pitkärasti.

- Pistelaskutapa on rajoittamaton.

- Rastilla 4 kpl 5 pisteen jastereita jotka ammutaan viiteen kertaan.

- Max. pistemäärä 100

- Ampumaetäisyys 25-40 m.

- Minimilaukausmäärä on 20.

- Käsittelysektorit vasempaan ja oikealle merkitty keltaisin merkein, ylös 90 astetta

- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna.

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.

- Lähtö alueelta A istuen ja kummatkin jalat auton sisällä kaukalossa, kivääri ladattuna ja varmistettuna käsissä,
piippu merkityllä paikalla, kaikki valonlähteet sammutettuna. Äänimerkistä ammutaan jasterit 1-4 auton tuulilasi
aukon kautta, varmistetaan ase ja noustaan alueelle B josta ammutaan jasterit 1-4. Siirytään auton taakse alueelle C
josta ammutaan jasterit 1-4 auton alta. Siirrytään alueelle D ja ammutaan jasterit 1-4. Varmistetaan ase, avataan ovi
ja alueelta E auton sisältä ammutaan tuulilasi aukon kautta jasterit 1-4 viimeisen kerran.

- Siirtymien aikana tulee kaikkien valonlähteiden olla sammutettuna, mikäli valonlähde on päällä ampuma-alueelta
poistuttaessa (rikelinja sääntö) tuomitaan 1 toimintavirhe / siirtymä. Mikäli valonlähde on päällä koko siirtymän
ajan tuomitaan 1 toimintavirhe/laukaus. Tuomari pyrkii varoittamaan valon käytöstä VARO-käskyllä.

- Rakenteet ovat läpäisemättömiä.

- 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 varoittamaan ensin vaarallisesta toiminnasta.

- Pakollinen varmistus siirtymillä A->B ja D -> E, mikäli asetta ei varmisteta tuomari varoittaa asiasta VARO-käskyllä ja
mikäli asetta ei edelleenkään varmisteta seuraa siitä hylkäys.

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan
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RASTI 4, PISTOOLI: Vihreä liike

Vihreän liikkeen miehet ovat jälleen pesiytyneet väärään paikkaan, keskellä päivää. Edessä on jälleen armoton
tyhjennys, niin nopeasti kuin mahdollista. Näistä on päästävä eroon lopullisesti.

- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa rajoittamaton.
- Rastilla on 13kpl SRA-tauluaja
- Maksimi pistemäärä 130.
- Ampumaetäisyys on 1-20m.
- Minimilaukausmäärä on 26.
- Käsittelysektori: Ylös 90°, sivuille merkitty maastoon, haudassa piippu alaspäin 360°.
- Ampumasektori: Ylös n. 75°, sivuille merkitty maastoon.
- Ajanotto alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö alueelta A merkityltä paikalta, pistooli ladattuna kädessä. Kaikki valonlähteet sammutettuna.
Äänimerkistä ammutaan taulut 1-13 sektorien puitteissa.

- Siirtymien aikana tulee kaikkien valonlähteiden olla sammutettuna, mikäli valonlähde on päällä ampuma-alueelta
poistuttaessa (rikelinja sääntö) tuomitaan 1 toimintavirhe / siirtymä. Mikäli valonlähde on päällä koko siirtymän ajan
tuomitaan 1 toimintavirhe/laukaus. Tuomari pyrkii varoittamaan valon käytöstä VARO-käskyllä.

- Rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan.


