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JOHDANTOJOHDANTOJOHDANTOJOHDANTO    

 

Kilpailu käydään Padasjoen koulutuskeskuksessa 26.-28.6.2015 osoitteessa Kelkutteentie 34. Varsinainen 

kilpailupäivä on lauantai 27.6., mutta vastuukerhoilla on mahdollisuus rakentaa rasteja jo edellisenä iltana. Myös 

kilpailijat ovat tervetulleita tuolloin. 40 ensimmäistä voi majoittua parakkeihin, loput voivat tuoda teltat, 

matkailuautot tai asuntovaunut. 

 

Ilmoittautumiset http://goo.gl/forms/jRH2Mf2XCL Ilmoittautumisen takaraja on 25.6. klo 12:00. 

 
Kilpailu koostuu viidestä rastista, jossa kivääriä käytetään kolmessa, pistoolia kahdessa ja haulikkoa yhdessä. 

Kiväärillä on mahdollista saada 220 pistettä, pistoolilla 160 ja haulikolla 100.  

Rasti ase tyyppi Tauluja Metalli Max.pist. Painoarvo 

1. kiv pitkä 10 0 100 20,83 % 

2. kiv pika 5 0 50 10,42 % 

3. kiv pika 7 0 70 14,58 % 

4. p pika 6 0 60 12,50 % 

5. p+h pitkä 10 10 200 41,67 % 

Yhteensä 

   

480 100,00 % 

 

Kilpailussa sovelletaan SRA 6.2 –sääntöjä. Ampujilla pitää olla voimassa SRA-ampujan status sekä asianmukainen 

vakuutus. 

Sääntöjen mukaisena kilpailunjohtajana ja ratamestarina toimii Teemu Lahtinen. Tuomarit ja 

tuloslaskentavastaavat nimetään paikanpäällä. 

 

Teemu Lahtinen, teemu.lahtinen@iki.fi, 0407590992 

Näihin rastikuvauksiin voidaan tehdä vielä paikallisista olosuhteista johtuvia tarkennuksia/muutoksia ja kaikki 

kuvallinen materiaali on ohjeellista. Rasteilla voi olla ei-ammuttavia tauluja.  

 

TILANNEKUVATILANNEKUVATILANNEKUVATILANNEKUVA    

 

Tunnuksettomia vihreitä miehiä on tullut tukemaan Kymijoen kansantasavallan itsenäistymispyrkimyksiä. 

Valtioneuvosto on julistanut maan valmiustilaan ja tasavallan presidentti on antanut asetuksen puolustustilan 

voimaansaattamisessa Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintoviranomaisten toimialueilla.  

 

 

 



 

  



Rasti 1 Rasti 1 Rasti 1 Rasti 1 ––––    KiväärirataKiväärirataKiväärirataKiväärirata    

Ihan kuin ampumaradalla 

 

Pistelaskutapa rajoittamaton 

Ase Kivääri 

Matka 150m 

Minimi laukausmäärä 20 

Maaleja 10 SRA-taulua 

Pisteet 100 

Toiminta Aloitusasento istuen merkitystä paikasta, lipas kiinni, ase tyhjänä liikkuvat edessä, 

perä maata vasten, molemmat kädet etutukilla. Äänimerkistä siirryt alueelle A tai B, 

joista ammut taulut 1-10. 

Ajanotto alkaa äänimerkistä ja päättyy viimeiseen laukaukseen 

Kuvaus Istuskelet taistelujakkaralla kun kuulet hälytyksen lähestyvästä vihollisesta. Siirryt 

tuliasemaan ja tuhoat näkyvissä olevan ryhmän. 

 

 

  



Rasti Rasti Rasti Rasti 2222    ––––    KiväärirataKiväärirataKiväärirataKiväärirata    TATATATA    

Tarkasti 

 

Pistelaskutapa Rajoitettu laukausmäärä 

Ase Kivääri (TA, laina-ase mahdollisesti paikalla) 

Matka 150m 

Minimi laukausmäärä 10 

Maaleja 5 ositettua mini-IPSC  -taulua. 

Pisteet 50 

Toiminta Makaat alueella A, ase ladattu, varmistettu, perä maata koskettaen. Äänimerkistä 

ammut taulut 1-5 alueelta A. 

Ajanotto alkaa äänimerkistä ja päättyy viimeiseen laukaukseen. 

Kuvaus Olet tarkka-ampujatehtävässä osana perustamiskeskusta suojaavaa joukkoa. Tilanne 

tuntuu rauhalliselta ja tarkkailet edessäsi olevaa aukiota. Havaitset viisi piippalakkia 

kaukana aukion toisella puolen. Päätät tuhota vihollisen ja jatkaa tarkkailua. 

 

  



Rasti Rasti Rasti Rasti 3333    ––––    Hirv Hirv Hirv Hirv iratairatairatairata    

Aukio 

Pistelaskutapa Rajoittamaton 

Ase Kivääri 

Matka 35m - 60m 

Minimi laukausmäärä 14 

Maaleja 7 SRA-taulua 

Pisteet 70 

Toiminta äänimerkistä ampuja ampuu rikelinjoin rajatulta alueelta A etenemisen estävät 

taulut T1-T3. Ampuja varmistaa aseensa, siirtyy köydellä varustetun renkaan luokse 
ja vetää renkaan alueelle B. Renkaan tulee vähintään koskettaa aluetta rajaavaa 

rimaa/rimoja. Tämän jälkeen ampuja ampuu rikelinjoin rajatulta alueelta C taulut T4-

T7. Harmaat rakenteet ovat läpäisemättömiä seiniä. 

Kuvaus Olet palaamassa lähettisi kanssa komppanian komentopaikalta käskynannosta ja 

olette ylittämässä pientä aukeaa, kun satutte yllättäen vastakkain vihollisen 

tiedusteluryhmän kanssa. Vihollinen avaa tulen ja haavoittaa lähettiä.  Vastaat 

tuleen, evakuoit toverisi näkösuojaan ja jatkat tulitoimintaa, kunnes vihollinen on 

tuhottu. 

 

Rangaistukset: voimassa olevien sääntöjen mukaan. Mikäli rengas ei päädy alueelle B tai koskettamaan ao. 

rimoja, määrätään yksi toimintatapavirhe. Mikäli rengasta ei edes yritetä siirtää (siihen ei kosketa käsin), 

määrätään lisäksi toinen toimintatapavirhe. Mikäli ampuja ei varmista asettaan renkaan siirtäminen ajaksi 

(ennen kuin rengas liikkuu alkuperäiseltä paikaltaan), on tätä pidettävä turvallisuusrikkeenä ja ampuja hylätään. 

 

 

 



Rasti Rasti Rasti Rasti 4444    ––––    PistoolirataPistoolirataPistoolirataPistoolirata    

Hiekkakuoppa 

Pistelaskutapa Rajoittamaton 

Ase Pistooli 

Matka 0,5. – 5m 

Minimi laukausmäärä 12 

Maaleja 6 SRA-taulua 

Pisteet 60 

Toiminta Lähtöasento normaalisti seisten alueella A, jalka koskettaen alueen reunalla 

olevaa lautaa. Pistooli kotelossa ladattuna ja varmistettuna. 

 

Ajanotto alkaa äänimerkistä ja päättyy viimeiseen laukaukseen. 

Kuvaus Vihollinen on vallannut hiekkakuopan. Päätät tuhota valtaajat. 

 

 

 

  



Rasti Rasti Rasti Rasti 5555    ––––    MonttuMonttuMonttuMonttu    

Jänismettällä 

 

Pistelaskutapa Rajoittamaton 

Ase Pistooli ja haulikko 

Matka 8m – 25m 

Minimi laukausmäärä 20 pistooli, 10 haulikko 

Maaleja 10 SRA-taulua, 10 metallimaalia 

Pisteet 200 

Toiminta Lähdössä pistooli lipas kiinni, lataamattomana kotelossa. Haulikko ladattuna ja 

varmistettuna. Lähtöasento alueella A, molemmat kädet ojennettuna suoraan 

eteen ja ote aseesta molemmin käsin hylsynpoistoaukon etupuolella (Bullpup-

tyyppisissä liipasinkaaren etupuolella), piippu suoraan ylöspäin. 

 

Lähtömerkistä ammut metallimaalit, jonka jälkeen asetat haulikon tyhjänä ja 
liikkuvat taaksejätettynä esitetyyn paikkaan X, piippu ampumasektoriin ja 

siirryt alueelle B ampumaan pistoolilla taulut. 

Kuvaus Olet hankkimassa ruokatarpeita ja onneksesi juuri kun olet venyttelemässä 

silmiisi osuu jänislauma, jonka päätät korjata talteen. Juuri kun viimeinen 

vemmelsääri on kaatunut, havaitset ryhmän rappareita ja ryöstäjiä, joiden 

kanssa et ole valmis jakamaan saalistasi. Arvannevat aikeesi ja alkavat 

tavoitella aseitaan. Päätät toimia nopeasti ja tuhota turjakkeet. 
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