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LSRES Kevät SRA 2021 

RASTI 1 Pistooli, ” Pizzapoika” 

 

 

 
- Rasti on Pikarasti. 
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.  
- Osuudella on yhteensä 6 SRA-tauluja ja 2 E/A-taulua.  
- Minimilaukausmäärä on 12.  
- Max. pistemäärä on 60.  
- Ampumaetäisyys on 4-15m   
- Käsittelysektorit 90° ylöspäin, sivuille merkitty oranssein merkein 
- Ampumasektori on merkitty sivuille oranssein merkein, ylöspäin ampumasektori on vallin yläreuna.  
- Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen.  
- Lähtöasento istuen tuolilla, pizzalaatikko molemmissa käsissä. Ase pöydällä lipas irti, patruunapesä 
tyhjänä. Käytettävät lippaat pöydällä. Äänimerkistä ammutaan rajatuilta alueilta näkyvät kohteet. 
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.  
- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan. 
 



LSRES Kevät SRA 2021 

RASTI 2 Kivääri ja RASTI 3 Haulikko 

 

 

- Rasti on pitkä yhdistelmä rasti. 
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.  
- Osuudella on yhteensä 13 SRA-taulua kiväärille + Haulikolle 4 platea, 4 savikiekkoa ja 1 popperi joka 
laukaisee heilurin.  
- Minimilaukausmäärä on Kiväärille 26 ja haulikolle 9 bird. Max haulikoko haulikossa 3mm. 
- Max. pistemäärä on 175.  
- Ampumaetäisyys on 4-25m   
- Käsittelysektorit 90° ylöspäin, sivuille merkitty oranssein merkein 
- Ampumasektorit on merkitty sivuille oranssein merkein, ylöspäin ampumasektori on vallin yläreuna.  
- Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen.  
- Aseiden valmiustilat: Haulikko aloituksessa ladattuna ja varmistettuna käsissä, kivääri pöydällä lipas kiinni 
patruunapesä tyhjänä. 
- Lähtöasento seisten merkityssä paikassa haulikko ladattuna ja varmistettuna käsissä. Äänimerkistä 
ammutaan rajatuilta alueelta näkyvät kohteet. Haulikko jätetään tyhjänä tai varmistettuna sille ilmoitettuun 
paikkaan. Juostaan toiseen monttuun ja ammutaan kiväärillä rajatuilta alueilta näkyvät kohteet. 
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.  
- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan. 
- Varmistamaton ladattu haulikko johtaa hylkäykseen. 

R3 Haulikko 
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LSRES Kevät SRA 2021 

RASTI 4 Kivääri, ” Kulmantakana” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t 
 

 
- Rasti on Pitkärasti.  
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.  
- Osuudella on yhteensä 5 SRA-tauluja ja 7ositettua SRA-taulua.  
- Minimilaukausmäärä on 24.  
- Max. pistemäärä on 120.  
- Ampumaetäisyys on 6-25m   
- Käsittelysektorit 90° ylöspäin, sivuille 90° seuraa ampujan mukana 
- Ampumasektori on merkitty sivuille oranssein merkein, ylöspäin ampumasektori on vallin yläreuna.  
- Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen.  
- Lähtöasento merkityssä paikassa kivääri ladattuna ja varmistettuna käsissä. Käytettävät lippaat kannossa 
mukana. Äänimerkistä ammutaan rajatuilta alueilta näkyvät kohteet. 
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.  
- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan. 
 



LSRES Kevät SRA 2021 

RASTI 5 Kivääri, ” Pitkospuilla ” 

 

 

 

- Rasti on pitkärasti. 
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.  
- Osuudella on yhteensä 12 SRA-tauluja ja 4kpl E/A tauluja 
- Minimilaukausmäärä on 24.  
- Max. pistemäärä on 120.  
- Ampumaetäisyys on 4-20m   
- Käsittelysektorit 90° ylöspäin, sivuille merkitty oranssein merkein 
- Ampumasektori on merkitty sivuille oranssein merkein, ylöspäin ampumasektori on vallin yläreuna.  
- Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen.  
- Lähtöasento seisten merkityssä paikassa. Aseessa lipas kiinni, ladattuna ja varmistettuna. Äänimerkistä 
ammutaan rajatuilta alueilta ja pitkospuilta näkyvät kohteet. 
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.  
- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan. 
- Jos ampujan jalka koskettaa maata pitkospuilla ampuessa, 1 virhe / laukaus. 



LSRES Kevät SRA 2021 

RASTI 6 Pistooli, ” Karkuri ” 

 

 

- Rasti on Pitkärasti. 
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.  
- Osuudella on yhteensä 11 SRA-tauluja ja 4 E/A-taulua.  
- Minimilaukausmäärä on 22.  
- Max. pistemäärä on 110.  
- Ampumaetäisyys on 3-25m   
- Käsittelysektorit 90° ylöspäin, sivuille merkitty oranssein merkein 
- Ampumasektori on sivuille merkitty oranssein merkein, ylöspäin ampumasektori on vallin yläreuna.  
- Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen.  
- Lähtöasento seisten merkityssä paikassa, kädet pään päällä. Ase ladattuna ja varmistettuna kotelossa. 
Käytettävät lippaat mukana. Äänimerkistä ammutaan rajatuilta alueilta näkyvät kohteet. 
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä, kaikki taulut ovat läpäiseviä 
- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan. 
 



LSRES Kevät SRA 2021 

RASTI 7 Haulikko, ” Aamutuimaan ” 

 

 

 

- Rasti on Pikarasti. 
- Pistelaskutapa on rajoittamaton. 
- Rastilla ammutaan birdeillä. Max haulikoko on 3mm.  
- Osuudella on yhteensä 6 platea ja 4 popperia.  
- Minimilaukausmäärä on 10.  
- Max. pistemäärä on 50.  
- Ampumaetäisyys on 8-15m   
- Käsittelysektorit 90° ylöspäin, sivuille merkitty oranssein merkein 
- Ampumasektori on merkitty sivuille oranssein merkein, ylöspäin ampumasektori on vallin yläreuna.  
- Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen.  
- Lähtöasento sängyllä selällään maaten pää patjassa ja kaikki raajat sängyllä. Haulikko pöydällä 
patruunapesä tyhjänä, lukko kiinni. Lipas kiinni / makasiini täynnä ja tarvittavat patruunat kannossa. 
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.  
- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan. 


