
  

Syys-SRA 2022

Osoite: Veteraanintie, 32200 Loimaa 



Rasti 1/Kivääri+Pistooli ”Heinähommissa”



Tyyppi Pitkä yhdistelmärasti.
Maalit 14kpl SRA-pahvitauluja, 2kpl E/A pahvitauluja, 3kpl Poppereita 

(1 Popperi 5 pistettä), 2 Etenemisen estävää popperia ja 6kpl Plateja 
(1 Plate 5 pistettä). 

Min laukausmäärä 39
Max pisteet 205                               
Pistelaskutapa Rajoittamaton.
Ampumaetäisyydet 4-85m.
Ampumasektorit Merkitty kepeillä, eteenpäin vallin yläreuna.
Käsittelysektorit 90 astetta Vasen/Oikea/Ylös/Alas joka seuraa ampujaa.
Rakenteet Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Odotusalue Suoritusalueen takana.
Aseenkäsittelyalue Suoritusalueen läheisyydessä vallia vasten.                                          

Lähtotilanne Lähtö vapaasti alueelta A normaalisti seisten 
pistooli lataamattomana kotelossa lipas irti ja kivääri ladattuna ja 
varmistettuna käsissä.

Suoritus Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen. 
Alueelta A ammutaan kaikki näkyvät kohteet, sekä etenemisen estävät 
popperit jotka sijaitsevat kauimmaisena montun perällä. Tämän jälkeen 
kivääri jätetään merkitylle paikalle Varmistettuna tai lataamattomana 
lipas irti.
Kiväärin laskemisen jälkeen alueelle A ei voi palata. Ampuja siirtyy 
alueelle B, jonka jälkeen ammutaan loput näkyvät kohteet rikelinjojen 
sisältä. Pistoolin saa ottaa kotelosta esille vasta ampujan päästessä B 
alueen sisäpuolelle. 

Rangaistukset Voimassa olevan sääntökirjan mukaisesti.

”Olet kotona lomilla heinähommissa, kun huomaat vihollisen laskuvarjo-
osaston sotilaita haahuilevan isiesi mailla ja metsän siimeksessä PKM:n

asemissa. Tartut kivääriisi ja eliminoit ladon aukoista näkyvät viholliset ennen
ladosta poistumista. Hylkäät modernin metsästyskiväärisi pöydälle ja eliminoit

loput viholliset pistooliasi käyttäen”.



Rasti 2/Pistooli ”Luukkuvahti”

Tyyppi Pikarasti.
Maalit 9kpl SRA-pahvitauluja, 3kpl E/A tauluja ja 2kpl savikiekkoja 

(1 Savikiekko 5 pistettä)
Min laukausmäärä 18
Max pisteet 100                                
Pistelaskutapa Rajoittamaton.
Ampumaetäisyydet 5-12m.
Ampumasektorit Merkitty kepeillä, eteenpäin vallin yläreuna.
Käsittelysektorit Vasen ja Oikea merkitty kepeillä ja 90 astetta Ylös/Alas.
Rakenteet Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Odotusalue Suoritusalueen takana.
Aseenkäsittelyalue Suoritusalueen läheisyydessä pistoolimontun vallia kohden.                     

Lähtotilanne Pistooli ladattuna, varmistettuna ja koteloituna. Ampuja seisoo pamppu 
kädessään kohti pöytää alueen sisäpuolella.

Suoritus Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen. 
Äänimerkistä ampuja tuhoaa savikiekot, hylkää pampun ja siirtyy 
ampumaan loput kohteet pistoolilla. Kaikki näkyvät 
SRA-pahvitaulut ammutaan rikelinjojen sisältä. Toimintavirhe annetaan 
jokaisesta rikkoutumattomasta savikiekosta.

Rangaistukset Voimassa olevan sääntökirjan mukaisesti.

”Lähestyt varomatonta vihollista. Mini drone-lennokki ja sen ohjainpadi ovat
pöydällä odottamassa käyttäjäänsä. Päätät tuhota ne pamppua käyttämällä ja

jatkat pistoolilla tuhoten viholliset ikkuna-aukkoja käyttäen”.



Rasti 3/Haulikko ”Tynnyripiilot”

Tyyppi Pitkärasti.
Maalit 4kpl Poppereita (1 Popperi 5 pistettä), 11kpl Plateja (1 Plate 5 pistettä)  

ja 3kpl E/A plateja. 
Haulikoko Max. 3mm
Min laukausmäärä 15
Max pisteet 75                              
Pistelaskutapa Rajoittamaton.
Ampumaetäisyydet 8-12m.
Ampumasektorit Vasemmalla ja Oikealla merkitty kepein ja edessä vallin yläreuna.
Käsittelysektorit 90 astetta Ylös/Alas/Vasen ja Oikea, joka seuraa ampujan mukana.

Rakenteet Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Odotusalue Suoritusalueen takana.
Aseenkäsittelyalue Suoritusalueen läheisyydessä pistoolimontun vallia kohden.                     

Lähtotilanne Lähtöasentö normaalisti seisten merkityllä alueella haulikon makasiini 
ladattuna/lipas kiinnitettynä ja pesä tyhjänä.

Suoritus Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen. 
Kaikki laukaukset näkyviin kohteisiin ammutaan rikelinjojen sisältä.

Rangaistukset Voimassa olevan sääntökirjan mukaisesti.

”Olet vartioimassa pyykkitupaa. Haaveilet jo puhtaiden vaatteiden tuoksusta,
kunnes kavahdat pesukoneen hyrinästä poikkeavaa rapinaa. Otat haulikon ja
päätät lopettaa rapistelevan supikoiran. Nopeasti huomaat, että supikoiran

sijaan vihollinen on varastamassa pesukoneita. Päätät toimia ja torjut moisen
yrityksen haulikkoa käyttämällä”.



Rasti 4/Kivääri ”Arvotavarat autossa”

Tyyppi Pitkärasti.
Maalit 10kpl SRA-pahvitauluja ja 3kpl E/A tauluja. 
Min laukausmäärä 20
Max pisteet 100                                
Pistelaskutapa Rajoittamaton.
Ampumaetäisyydet 5-40m.
Ampumasektorit Merkitty kepeillä, eteenpäin vallin yläreuna.
Käsittelysektorit 90 astetta Vasen/Ylös/Alas ja Oikealla merkitty kepillä.
Rakenteet Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Odotusalue Suoritusalueen takana.
Aseenkäsittelyalue Suoritusalueen läheisyydessä pistoolimontun vallia kohden.                     

Lähtotilanne Lähtöasentö pöydän takana merkityssä paikassa normaalisti seisten 
kivääri ladattuna ja varmistettuna käsissä. Ajoneuvo ajetaan näkyviin 
painamalla pöydällä olevaa painiketta. Ajoneuvon voi ajaa uudelleen 
näkyviin painamalla painiketta uudestaan.

Suoritus Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen. 
Kaikki laukaukset näkyviin tauluihin ammutaan aloitusalueelta.

Rangaistukset Voimassa olevan sääntökirjan mukaisesti.

”Tiedustelupartiossa saavut kylän laidalle ja huomaat vihollisen ryhmän
sijoittuneena torin laidalle. Vihollinen on varastanut kaksi pesukonetta ja
lähtee kuljettamaan niitä autolla kohti tuntematonta. Tehtäväsi on torjua

vihollinen ja säästää pesukoneet.”



Rasti 5/Kivääri ”Klaustrofobia”

Tyyppi Pitkärasti.
Maalit 15kpl Mini-IPSC pahvitauluja ja 4kpl E/A tauluja. 
Min laukausmäärä 30
Max pisteet 150                                
Pistelaskutapa Rajoittamaton.
Ampumaetäisyydet 4-12.
Ampumasektorit Merkitty kepeillä, eteenpäin vallin yläreuna.
Käsittelysektorit 90 astetta Vasen/Oikea/Ylös/Alas.
Rakenteet Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Odotusalue Suoritusalueen takana.
Aseenkäsittelyalue Suoritusalueen läheisyydessä pistoolimontun vallia kohden.                     

Lähtotilanne Lähtöasentö rakennelman ulkopuolella merkityssä paikassa normaalisti 
seisten kivääri ladattuna ja varmistettuna käsissä.

Suoritus Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen. 
Kaikki laukaukset näkyviin tauluihin ammutaan rakennelman sisältä.

Rangaistukset Voimassa olevan sääntökirjan mukaisesti.

”On vahtivuorosi etulinjan tuliasemassa, huomaat torkahtaneesi ja havahdut
vienoon mahorkan tuoksuun. Huomaat luotiliiveillä varustetun vihollisryhmän

hiipivän jo aivan vieressä. Nyt tarvitaan tulivoimaa ja läpäisyä, turvaudut
kivääriisi tilan ahtaudesta huolimatta ja tuhoat vihollisen viimeistä myöten.”



Rasti 6/Pistooli - ”Kuulustelu”

Tyyppi Pitkärasti.
Maalit 6kpl SRA-pahvitauluja, 2kpl E/A tauluja, 4kpl plateja (1 plate 5 pistettä) 

ja 2 popperia (1 Popper 5 pistettä).
Min laukausmäärä 18
Max pisteet 90                                
Pistelaskutapa Rajoittamaton.
Ampumaetäisyydet 4-10m.
Ampumasektorit Merkitty kepeillä, eteenpäin vallin yläreuna.
Käsittelysektorit 90 astetta Oikea/Ylös/Alas ja Vasemmalla merkitty kepillä.
Rakenteet Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
Odotusalue Suoritusalueen takana.
Aseenkäsittelyalue Reunavallia vasten pistoolikatoksen kulmalla.                                           

Lähtotilanne Pistooli lataamattomana pöydällä ja käytettävä lipas aseen vieressä.
Ampuja istuu tuolilla pöytä edessään, muut tarvittavat lippaat mukanaan.

Suoritus Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen. 
Äänimerkistä ampuja ottaa pistoolin ja lippaan haltuunsa. Kaikki näkyvät 
taulut ammutaan rikelinjojen sisäpuolelta. Suorituksen aikana on 
pakollinen lippaanvaihto, joka tulee suorittaa ensimmäisen ja viimeisen 
laukauksen välillä. Suorittamatta jätetystä lippaanvaihdosta annetaan 
yksi toimintavirhe.   

Rangaistukset Voimassa olevan sääntökirjan mukaisesti.

”Tulet tajuihisi pöydän äärellä, tajuat nopeasti olevasi kuulustelutilanteessa.
Huolimaton vartija on ottanut pistoolisi, laskenut sen pöydälle ja irroittanut

lippaan. Tartut pistooliin ja päätät lopettaa keskustelut lyhyeen, torjut ulkona
väijyvät Z-partion jäsenet ja varot osumasta omiin sotilaisiin.”


