HÄTILÄ 22
RASTI1, KIVÄÄRI: Tankki se on!

Mutkan takaa kuuluu telojen kolinaa ja metsän reunassa vilahtelee iloisia rosvoja. On aika asettaa miinoite ja
opettaa vieraat tavoille.
- Rasti on pitkärasti
- Pistelaskutapa on rajoittamaton
- Rastilla on 8 SRA-taulua ja 8 Jaster maalilaitetta.
- Max. pistemäärä 160
- Ampumaetäisyys 25-75 m
- Minimilaukausmäärä on 24
- Käsittelysektorit sivuille 90 ja ylös 90 astetta.
- Ampumasektorit merkitty ampumapaikoittain sivuilla oranssein merkein, ylös puuston yläreuna
- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö Alueella A köydestä kiinni pitäen, kivääri lipas kiinni, lataamatta merkityllä paikalla.
- Äänimerkistä vedetään miinoite tielle ja ammutaan alueelta B Jasterit 1-4, tämän jälkeen siirrytään alueelle C,
josta ammutaan T1-4. Alueelta D ammutaan T5-8 ja alueelta E ammutaan Jasterit 5-8.
- Toimintavirhe jos miinoitetta ei vedetä ja toimintavirhe/ miina, joita ei vedetä tielle saakka (rajan yli)
- 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.
- Rakenteet ovat läpäisemättömiä
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan

HÄTILÄ 22
RASTI2, KIVÄÄRI: M72 LAW

Sait täydellisen osuman vaunuun, räjähdyksen voimasta torni lensi ennätyskorkeuteen ja aiheutti vihollisessa
paniikkia.. päätät hyödyntää tilanteen!
- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.
- Rastilla on 8 jasteria (5p), 10 SRA taulua ja 4 PP (10p)
- Max. pistemäärä 180
- Ampumaetäisyys 25-300 m.
- Minimilaukausmäärä on 32.
- Käsittelysektorit: sivuille ja ylös 90 astetta
- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna.
- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö alueelta A merkityltä paikalta, Sinko käsissä vaunua tähdäten, kivääri merkityllä paikalla, lipas kiinni ei
ladattu. Huomio huudosta laukaistaan sinko ja jätetään se merkitylle paikalle hallitusti. Äänimerkistä (äänimerkki
annetaan 2-3 sek sen jälkeen kun sinko on laskettu merkitylle paikalle) ammutaan PP 1-4 alueelta A.
- Alueelta B ammutaan T1-3, alueelta C ammutaan T4-7, alueelta D ammutaan T8-10,
alueelta E ammutaan jasterit 1-8.
- Mikäli singon heittää tuomitaan 1 toimintavirhe ja mahdollinen korvausvelvollisuus.
- 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.
- Rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.

HÄTILÄ 22
RASTI3, KIVÄÄRI: KRH

Dronekuvan perusteella olette saaneet korjattua tulen kun huomaat metsän laidasta kohti tulevan vihollisen,
pudotat viimeisen kranaatin putkeen ja lähdet irtautumaan, Tuli ja Liike!
- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.
- Rastilla on 6 SRA taulua, 4 PP (5p) ja 8 jasteria (10p).
- Max. pistemäärä 120.
- Ampumaetäisyys 25-60 m.
- Minimilaukausmäärä on 24.
- Käsittelysektorit sivuille ja ylös 90 astetta.
- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna.
- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö alueelta A merkityltä paikalta, Kranaatti käsissä, Kivääri hihnassa lipas kiinni ei ladattu.
- Äänimerkistä pudotetaan kranaatti heittimen putkeen ja ammutaan jasterit 1-6 alueelta A.
- Alueelta B ammutaan T1-2, jasterit 7-8 ja PP1-4.
- Alueelta C ammutaan taulut 3-6.
- Mikäli kranaattia ei pudota putkeen 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.
- Rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.

HÄTILÄ 22
RASTI4, PISTOOLI: PST

Olet väijymässä vihollisen miehistönkuljetusvaunua ja tuhoat sen singolla. Et muistanut tarkistaa takavaara-aluetta
ja takapaine sinkosi kiväärisi huisin näkkälään. Tuhoat jalkautuneen vihollisen pistoolillasi
- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.
- Rastilla on 10 SRA taulua, 4 platea (5p) ja 4 jasteria (5p).
- Max. pistemäärä 140.
- Ampumaetäisyys 2-30 m.
- Minimilaukausmäärä on 28.
- Käsittelysektorit: sivuille ja ylös 90 astetta (seuraa ampujan mukana).
- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna.
- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö alueelta A merkityltä paikalta, Sinko käsissä vaunua tähdäten, pistooli kotelossa lipas kiinni ei ladattu.
- Äänimerkistä laukaistaan sinko ja jätetään se merkitylle paikalle hallitusti. Ammutaan platet 1-4 alueelta A.
- Alueelta B ammutaan T1-10 sektorien puitteissa.
- Alueelta C ammutaan jasterit 1-4.
- Mikäli singon heittää tuomitaan 1 toimintavirhe.
- Rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.

HÄTILÄ 22
RASTI5, KIVÄÄRI ja PISTOOLI: Kaukopartio

Olet kaukopartio reissulla syvällä vihollisen selustassa. Löydätte yön pimeydessä vihollisen tukikohdan ja päätätte
tuhota sen aamuyöllä juuri ennen auringon nousua. Kill em all!
- Rasti on pitkärasti
- Pistelaskutapa on rajoittamaton
- Rastilla on 16 SRA-taulua joista yksi hyppäävä (jää näkyviin), 4kpl viiden pisteen PP ja 2 EA-taulua.
- Max. pistemäärä 180
- Ampumaetäisyys 2-25m
- Minimilaukausmäärä on 36
- Käsittelysektorit sivuille 90 ja ylös 90 astetta.
- Ampumasektorit sivuille 90 astetta, kulkee ampujan mukana, ylös vallin yläreuna.
- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö merkityltä paikalta (X), kivääri lipas kiinni ei ladattu hihnassa, pistooli lipas kiinni kotelossa.
Kädet ”voimapihdeissä”.
- Äänimerkistä katkaistaan lanka, avataan ovi ja ammutaan PP1-2, edetään alueelle A josta ammutaan PP3-4 ja T1-2
joista T1 on hyppäävä taulu jonka laukaisee PP4. Alueelta B ammutaan T3-8. Taulut T9-10 ammutaan talojen B ja C
välistä. T11-16 ammutaan pistoolilla alueelta C. Kivääri tulee hylätä viimeistään ennen alueelle C menoa. Kiväärin
voi hylätä tyhjänä tai varmistettuna hihnaan tai merkitylle paikalle. Kivääristä pistooliin voi vaihtaa missä vaan
vaiheessa rastia.
- Rastin läpimenoajan vuoksi rastia lähdetään tulkitsemaan/paikkaamaan kuumana eli ampuja ei voi palata takaisin,
tarkoittaen että kun alueelta on poistunut (esim. A->B) niin ei voi palata edeltävälle alueelle.
- Rakenteet ovat läpäisemättömiä
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan

HÄTILÄ 22
RASTI6, KIVÄÄRI: PUHDISTUS

Sotarikospäiväkirjan päivä 150: Mordorin örkit ovat vallanneet jälleen päiväkodin.. Iske ja Murra!
- Ras on pitkäras
- Pistelaskutapa on rajoi amaton
- Ras lla on 14 SRA-taulua, 5kpl viiden pisteen PP ja 2 EA-taulua.
- Max. pistemäärä 165
- Ampumaetäisyys 2-25m
- Minimilaukausmäärä on 33
- Käsi elysektorit oikealle 90, vasempaan merki y ja ylös 90 aste a.
- Ampumasektori oikealle 90 aste a, kulkee ampujan mukana, vasempaan merki y ja ylös vallin yläreuna.
- Ras n suoritus alkaa merin merkkiäänestä ja pää yy viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö merkityltä paikalta (X), kivääri lada u ja varmiste u. Kranaa varusteissa.
- Äänimerkistä ammutaan alueelta A PP1-5, edetään alueelle B josta ammutaan T1-14.
- Kranaa tulee hei ää alueelta A ikkunan kau a ennen viimeistä laukausta. Mikäli kranaa a ei heitä ennen
viimeistä laukausta tuomitaan yksi toimintavirhe. Mikäli kranaa a ei saa heite yä ikkunasta tuomitaan yksi
toimintavirhe.
- Pakollinen lippaanvaihto ensimmäisen ja viimeisen laukauksen välissä.
- Rakenteet ovat läpäisemä ömiä
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan

HÄTILÄ 22
RASTI7, PISTOOLI: UTM

Olet etenemässä hiljaisesti juoksuhautaa pitkin, kun kohtaat ensimmäisen vartiomiehen ja joudut lähitaisteluun.
Pamautat örkin pään tohjoksi kiväärilläsi ja huomaat kuinka kiväärisi tekee vuosisadan häiriön. Tajuat, että muut
viholliset eivät ole vielä ehtineet tajuta mitä tapahtui. Päätät täydentää yllätystäsi nopeudella. Heität kiväärin
selkään ja vedät pistoolin kotelosta.
- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.
- Rastilla on 10 SRA taulua, 10 jasteria (5p).
- Max. pistemäärä 150.
- Ampumaetäisyys 1-25 m.
- Minimilaukausmäärä on 30.
- Käsittelysektorit: sivuille ja ylös 90 astetta (seuraa ampujan mukana).
- Ampumasektorit merkitty sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös puuston yläreuna.
- Lähtö alueelta A merkityltä paikalta, UTM kivääri kädessä, lipas kiinni, ladattu, varmistamaton ja yksi patruuna
pesässä. UTM kiväärin piippu kiinni nukkemaalissa merkityssä paikassa. Pistooli ladattu ja varmistettu kotelossa.
- Äänimerkistä ammutaan UTM kivääri tyhjäksi nukkemaaliin. Laukauksen jälkeen UTM kivääri ei ole enää velvoitettu
seuraamaan sektoreita. Alueelta B ammutaan taulut T1-10 niiden tullessa näkyviin, sektorien puitteissa. Alueelta C
ammutaan jasterit 1-10 niiden tullessa näkyviin, sektorien puitteissa.
- Tuomari hoitaa UTM-kiväärin valmiiksi ampujalle.
- UTM-kivääriä ei saa hylätä kesken rastin, vaan se kannetaan mukana.
- Mikäli UTM-kivääri hylätään tuomitaan siitä toimintavirhe per laukaus.
- Rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.

HÄTILÄ 22
RASTI8, TA-KIVÄÄRI: Yksi kenraali vähemmän

Vihollisen suora-ammuntatuli on ollut lohkollasi rajua ja vihollisen komentaja seurueineen on käynyt röyhkeäksi. Ole e tehneet
huolellisia valmisteluita heidän päidensä menoksi. Makaat suoja-asemassa opiskelemassa vies sasioita. Saat hälytyksen
äänimerkillä lohkon var opaikalta. Vihollisen johtotroikka patsastelee taas tutussa paikassaan! Siirryt asemaan ja poistat jälleen
yhden komentajan muonavahvuudesta. Komentajan jälkeen on tulenjohtopäällikön vuoro. Epäselvyyksien väl ämiseksi saa
adjutan kin viimeisenä osansa.
- Ras on pitkäras .
- Pistelaskutapa on rajoite u aika (2min)
- Ras lla on 3 jasteria (10p)
- Max. pistemäärä 50
- Ampumaetäisyys 360-400 m.
- Minimilaukausmäärä on 3.
- Käsielysektorit sivuille ja ylös 90 astea.
- Ampumasektorit merki y sivuilla oranssi-valkoisin merkein, ylös vallin yläreuna.
- Ras n suoritus alkaa merin merkkiäänestä ja pää yy viimeiseen laukaukseen.
- Lähtö alueelta A, selinmakuulta jalat risssä ja Viesmies-kirja lukuasennossa. Alueella B tuliasemassa tarkkuuskivääri jalkojensa
varassa tai kyljellään alustalla. Kivääri Kaukoputken etummainen objekivinsuojus peite ynä tai pahvi pei ämässä heijastukset.
Tarvi avat kiväärin asetukset sääde y. Mahdolliset muis inpanot ampujan mukana. Tarkkuuskivääri lipas ir , varmistama a.
Max 5 patruunaa lippaassa kiväärin vieressä tai irtonaisina alustalla. Ampuja voi käy ää rastlla joko laina-ase a (aseeseen saa
5ptr) ja varalla omaa kivääriä jolla voi jatkaa tarvi aessa. Mikäli ampuja ampuu vain omalla kiväärillään niin käyteävä lipas tai
patruunat on kiväärin vieressä, mahdolliset varalippaat ampujan varusteissa.
- Äänimerkistä edetään merki yä rei ä tunnelin läpi tuliasemaan alueelle B ja ammutaan viemäriputken läpi jasterpellit 1-3.
- Pisteytys ja rangaistukset:
Tehtävä 1: Ensimmäinen ammu u laukaus kaataa ”komentajan”. +10 p.
Tehtävä 2: Toisena ammutaan “tulenjohtoäällikkö” ja jasterit kaadetaan max 5 laukauksella. +10 p.
Jaster-pel 1 ”komentaja” on maala u siniseksi ja siihen on piirre y ”rähinäremmi”.
Jaster-pel 2 ”tulenjohtopäälikkö” on maala u punaiseksi ja siihen on piirre y kiikarit.
Jaster-pel 3 ”adjutan ” on osite u, maala u valkoiseksi.
- 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.
- TST sarjan ampujien ei tarvitse käy ää ras lla TST sarjassa määrä yjä varusteita.
- Rakenteet ovat läpäisemä ömiä.
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan.

