EH SRA Cup2 / 2022
RASTI 1, KIVÄÄRI: Katse peltoon

Olet väijyssä traktoritallilla, kun huomaat rosvojoukon saapuvan metsän siimeksestä. Loppuiko
pojilta polttoaine vaiko mitä, mutta siinä ne nyt perkele on keskellä peltoa! MEIRÄN JOHN DEEREÄ
NE EI VIE, TOIMINTAA!
-

Rasti on pitkärasti.
Pistelaskutapa on rajoittamaton.
Osuudella on 5kpl etenemistä estävää PP, 7kpl SRA-tauluja ja 3kpl 10p jaster maalilaitteita.
Max. pistemäärä 150.
Ampumaetäisyys 25-120m.
Minimilaukausmäärä 22.
Käsittelysektorit sivuille merkitty keltaisin merkein ja ylös 90 astetta (seuraa ampujan mukana).
Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna.
Rastin suoritus alkaa ajanottolaitteen merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
Lähtö alueelta A makuulta, kivääri ladattu ja varmistettu, tähdäten ensimmäistä kohdetta.
Äänimerkistä ammutaan alueelta A PP1, alueelta B ammutaan PP2-5, alueelta C ammutaan T1-4 ja
alueelta D ammutaan T5-7 sekä J1-3.
Pakollinen varmistus siirtymillä.
Rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.
Johtuen PV:n varomääräyksistä alle 25m etäisyydelle ei saa ampua, mikäli ampuja ampuu
enemmän kuin kerran alle 25 metrin etäisyydelle johtaa se hylkäykseen. Tuomari pyrkii
varoittamaan vaarallisesta toiminnasta.

EH SRA Cup2/2022
RASTI2, KIVÄÄRI: Toimistohommia

“Olet toimiston sonni, porsas, sekä apina, suu täynnä kuivaa heinää”, joka on johtanut siihen tilanteeseen, että istut
toimiston kokoushuoneessa miettien: haluan takaisin luontoon. Siitähän se ajatus sitten lähti. Kolleegoiden
vastustuksesta huolimatta raivaat tiesi ulos neukkarista ja varmistat samalla, että työsi helmi päätyy talteen tuleville
sukupolville.
- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.
- Rastilla on 10 kpl SRA-tauluja joista osa osoitettuja, 6kpl jastereita.
- Max. pistemäärä 140
- Ampumaetäisyys 25-100m
- Minimilaukausmäärä on 26
- Käsittelysektorit vasempaan, oikealle ja ylös 90 astetta talon pitkän sivun mukaisesti.
- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös vallin yläreuna.
- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
- Aloitus istuen tuolilla merkityssä paikassa (A), muuten asento vapaa. Kivääri ladattu, varmistettu, piippu
vaakatasossa kokonaan pöytätason alla. Äänimerkistä ammu edessäsi näkyvät taulut T1-T3 pöytätason yläpuolelta.
Pakollinen varmistus. Jatka alueella A tai siirry alueelle B ja kaada pöytätaso suojaksesi. Ammu sen aukkoja
hyödyntämällä taulut T4-6, molemmista aukoista ainakin yksi taulu. Siirry ikkunan eteen (C) ja ammu verhojen
välistä taulut T7-10. Siirry ikkunasta verhojen välistä ampuma-alueelle D ja ammu jasterit J1-6. Ulkoinen
muistikotelo otettava kantoon ja toimitettava merkittyyn paikkaan, 10 p
1 toimintavirhe, jos muistikoteloa ei oteta mukaan, 1 toimintavirhe jos sitä ei ole toimitettu merkittyyn paikkaan
ennen viimeistä laukausta.Taulut tulkitaan ja paikataan rastin aikaisesti, joten ampuja ei voi palata takaisin päin
poistuttuaan huoneesta.
Pakollinen varmistus alueella A ja B. Tuomari antaa VARO komennon jos varmistusta ei tehdä välittömästi ja sen
huomiotta jättäminen aiheuttaa hylkäyksen.
Rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.
Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan

EH SRA Cup2/2022
RASTI3, KIVÄÄRI&PISTOOLI: Slava Ukraini!

Vihollisen sotarikolliset ovat ottaneet haltuun kaksi taloa ja ryöstävät niitä, eivätkä näytä odottavan vastarintaa, no
sitä on tulossa.. Kuolema!
- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.
- Rastilla on 20 kpl SRA-tauluja
- Max. pistemäärä 200
- Ampumaetäisyys 2-15m
- Minimilaukausmäärä on 40 (Kiväärillä 24 ja pistoolilla 16)
- Käsittelysektorit vasempaan, oikealle ja ylös 90 astetta talon pitkän sivun mukaisesti.
- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös vallin yläreuna.
- Rastin suoritus alkaa merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö merkityltä paikalta (A) pistooli kotelossa lipas kiinni ei ladattu, kivääri ladattu. Äänimerkistä mennään taloon
A oviaukosta ja ammutaan T1-9 sektorien puitteissa. Siirrytään talon A oikean puoleisesta sivuovesta kohti taloa B ja
ammutaan matkalta sektorien puitteissa T10-12. Edetään taloon B ja ammutaan talossa sektorien puitteissa taulut
T13-20. Kivääristä pistooliin vaihdon voi tehdä ampujan valitsemassa kohdassa, mutta viimeistään ennen kuin
ampuja aloittaa ammunnan talossa B. Kiväärin voi hylätä tyhjänä tai varmistettuna merkitylle paikalle talon B
nurkalle tai jättää hihnan varaan.
- Mikäli ampuja ei vaihda asetta tuomitaan toimintavirhe/laukaus talossa B.
- Taulut tulkitaan ja paikataan rastin aikaisesti, joten ampuja ei voi palata takaisin päin poistuttuaan huoneesta.
- Rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan

EH SRA Cup2 / 2022
Rasti 4, Pistooli: Komentopaikka

Törmäät partioidessasi maahan tunkeutuneen rosvojoukon vartioimattomaan komentopaikkaan.
Kivääristäsi on patruunat päässeet loppumaan, mutta päätät pistoolillasi antaa heille opetuksen
lähipuolustuksen tärkeydestä.
-

-

Rasti on pitkärasti.
Pistelaskutapa on rajoittamaton.
Osuudella on 5kpl etenemisen estävää 5 pisteen PP ja 8kpl SRA-tauluja.
Max. pistemäärä on 105.
Ampumaetäisyys 3-15m.
Minimilaukausmäärä 21.
Käsittelysektori sivuille merkattu keltaisin merkein, ylös 90 astetta (seuraa ampujaa).
Ampumasektorit merkitty sivuille valko-oranssein merkein, ylös vallin yläreuna.
Rastin suoritus alkaa ajanottolaitteen merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
Lähtö talon ulkopuolelta merkityltä paikalta normaalisti seisten. Pistooli ladattuna ja varmistettuna
kotelossa. Kranaatti kannossa varusteissa.
Äänimerkistä lähdetään liikkeelle ja heitetään kranaatti sisään taloon. Edetään talon sisään alueelle
A, josta ammutaan etenemisen estävät PP:t 1–3. Alueelta B ammutaan taulut T1-5. Alueelta C
ammutaan etenemisen estävät PP:t 4–5 ja taulu T6. Alueelta D ammutaan ikkuna-aukon kautta
taulut T7 ja T8.
Kranaatti on heitettävä ajanottolaitteen äänimerkin ja viimeisen laukauksen välissä.
Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.
Mikäli ampuja ei osu kranaatilla talon sisään, tuomitaan yksi toimintavirhe. Mikäli ampuja ei heitä
kranaattia, tuomitaan yksi toimintavirhe.
Rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Osuma talon rakenteisiin johtaa korvausvelvollisuuteen

