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Tervetuloa VaRes Cup:iin 2020!
Vantaan Reserviläiset ry järjestää perinteisen Vares Cup SRA-sarjakilpailun. 

Kilpailussa ammutaan tänä vuonna COVID-19 johtuen vain kolme osakilpailua ja lopputuloksiin lasketaan kaksi parasta suoritusta.

Kilpailusarjat ovat Avo, Vakio, H50, TST ja Naiset. 

Tästä käsiohjelmasta näet alustavat rastikuvaukset. Kilpailualueen kartasta löydät rastien sijainnit.
Huomaathan, että alustavat rastikuvaukset voivat muuttua ja tarkentua kilpailupäivään mennessä.

Kilpailut pidetään Lopen ampumaurheilukeskuksessa, osoite: Lopen ampumarata, Nummenrannantie 769, 12920 Loppi

WGS 84 lat 60.72540 lon 24.32887

YKJ P6737992 I3354422

Kilpailupäivämäärät:

Cup I – 5.7.2020
Cup II – 26.7.2020
Cup III – 6.9.2020

Sunnuntaina 5.7. 

09.30 – 10.30 Kilpailijoiden ilmoittautuminen kilpailutoimistoon
10.40 – Alkupuhuttelu (HIRVIRATA!)
11.00 - > Kilpailu

Kilpailuorganisaatio / Vares Cup 1:

Mikko Lehtinen, kilpailunjohtaja, puh. 050-493 6677

Antti Kettunen, ratamestari

Lauri Nuutinen, kilpailun varajohtaja, puh. 040-5222600

TÄRKEÄÄ!!!

LUE SEURAAVA SIVU AJATUKSELLA LÄPI!

Kilpailupäivänä alueella on paljon autoja ja näin ollen ruuhkaa. Tästä johtuen majan eteen pysäköinti on kielletty ja majan paikoitustila on varattu toimitsijoita 
sekä huoltoa varten! Katso lopussa olevasta aluekartasta paikoitusalueet!
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Kilpailun rastit:
3 kpl kivääri
2 kpl pistooli

MINIMI LAUKAUSMÄÄRÄT:
Kivääri: 62
Pistooli: 34



Vantaan Reserviläiset ry

HUOMIO !!!

COVID-19 pandemia ei ole millään tapaa ohi. Pandemiasta johtuen myös kilpailupaikalla toimimiseen on tehty muutoksia aiempiin kilpailuihin verrattuna.
Seuraavat ohjeet ja asiat on jokaisen kilpailupaikalle tulevan ehdottoman tärkeää muistaa sekä noudattaa!

Päivän kunto:
- Mikäli kilpailija tuntee olonsa sairaaksi, on ehdottoman tärkeää jättää tulematta paikalle. Oma ja muiden terveys menee aina SRA-kilpailun 
edelle.

Ilmoittautuminen:
- Järjestetty kilpailutoimiston edessä olevalla terassilla. Kulku terassille tapahtuu hirviradan puoleisesta päädystä ja ilmoittautumisen jälkeen 
terassilta poistutaan vastakkaisesta päädystä. Jonottaessa ilmoittautumiseen pidettävä vähintään 1m etäisyys muihin jonossa olijoihin.
- Kilpailijoiden tulee varustatua omilla kynillä. Lainattavia tai varastettavia kyniä ei tarjota järjestäjien puolesta kilpailutoimistossa.

Yleinen toiminta:
- Kilpailijat liikkuvat pienemmissä ryhmissä, mutta esim. alkupuhuttelussa hirviradan edustalla, montuilla rasteilla 3-5 tai missä tahansa muualla 
tulee välttää turhia suuria kokoontumisia. Jokainen on viimekädessä vastuussa omasta tekemisestään, joten kilpailuorganisaatio odottaa myös 
kilpailijoilta omaa terveen järjen käyttöä. Lasketaan siis yhdessä tartunnan mahdollisuudet niin alas, kuin se on mahdollista.



Rasti 1 – ÄLKÄÄ NY YHTÄ MIESTÄ! (150m - rata)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Kivääri
Taulut 3x SRA-kongi, 9x SRA-taulu, 4x E/A-taulu
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, SRA-kongi 5 pistettä
Ampumaetäisyydet 75-120m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 135 pistettä
Minimilaukausmäärä 27 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Panttivankien vapauttaminen on muuttunut täydelliseksi ”Cluster Fu*k”-tilanteeksi. 
Olet viimeinen mies pystyssä. Pystytkö nujertamaan vihollisen ja pelastamaan vangit?

Rastin suoritustapa Lähtö alueen A, B tai C sisäpuolella.
Kivääri ladattu ja varmistettu.

Alueelta A ammutaan kongit 1-3 määrätyistä aukoista
Alueelta B ammutaan kongit 1-3 määrätyistä aukoista
Alueelta C ammutaan kongit 1-3 määrätyistä aukoista
Muut taulut niiden näkyessä.

Pakollinen lippaanvaihto.

Tuomari huutaa osumat kongeista, ellei kilpailija toisin pyydä.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- SRA-kongin ampuminen muualta kuin määrätyistä aukoista 
-> toimintavirhe per laukaus
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Rasti 2 – Saarrettu (hirvirata)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Kivääri
Taulut 4x SRA-taulu, 4x SRA-kongi, 1x Popperi
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, SRA-kongi 10 pistettä, Popperi 10 pistettä
Ampumaetäisyydet 40-75m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 130 pistettä
Minimilaukausmäärä 16 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Olet jäänyt vihollisen saartamaksi ja vangitsemaksi. Taisteljaparisi on haavoittunut. 
Päätät olla jäämättä kuulusteltavaksi, joten lyöt vartijan tajuttomaksi maassa olevalla 
putkella, otat taistelijaparisi kiväärin ja tuhoat ympäröivän vihollisen samalla kun 
irtaudut ja evakuoit taistelijaparisi lähimpään suojaan.

Rastin suoritustapa Aloitus molemmat polvet maassa alueelta A, putki kädessä. Kivääri lipas kiinni, 
lataamattomana, nuken päällä piippu kohti tauluja.

Äänimerkistä lyötävä etenemisen estävä PP1 kumoon ja ammuttava kongit K1-K4 
alueelta A, taulut T1-T4 alueelta B merkitystä aukosta sekä kongit K1-K4 alueelta C 
merkityistä aukoista. Taistelijaparia kuvaava nukke evakuoitava suojan sisälle. Nuken 
pää sekä yläosa oltava suojan sisällä ennen viimeistä laukausta.

Pakollinen lippaanvaihto.

Tuomari huutaa osumat kongeista, ellei kilpailija toisin pyydä.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- PP1 kaatamatta jättäminen -> toimintavirhe
- PP1 kaataminen ampumalla -> hylkäys (turvallisuus)
- Väärän tauluryhmän ampuminen kuin paikasta on määrätty 
-> toimintavirhe per laukaus

- Alueella B tai C ampuminen muualta kuin osoitetuista aukoista 
-> toimintavirhe per laukaus

- Nukke muualla kuin suojassa ennen viimeistä laukausta -> toimintavirhe
- Nukke ei suojassa kuvauksen mukaisesti -> toimintavirhe
- Evakuoinnin yrittämättä jättäminen -> toimintavirhe
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Rasti 3 – Panttivangit (vasen monttu)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Kivääri
Taulut 8x SRA-taulu, 3x Popperi, 4x E/A-taulu
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, popperit 10 pistettä
Ampumaetäisyydet 1-25m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 110 pistettä
Minimilaukausmäärä 19 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Taistelun tiimellyksessä vihollinen on ottanut neljä taistelutoveriasi
panttivangiksi ja olet ainoana jäljellä laittamaan kampoihin. Päätät ovelilla ampuma-
aseman vaihdoilla hämätä vihollista luulemaan vastassa olevan vielä useampi taistelija
ja näin vapautat panttivangit.

Rastin suoritustapa Lähtö paikasta A, kivääri ladattu ja varmistettu.

Äänimerkin jälkeen ammutaan etenemisen estävät popperit P1-P3 alueelta B, taulut
T5-T6 ammutaan merkityistä aukoista tynnyrin taka sekä loput taulut niiden
näkyessä. Popperit ammutaan vuorotellen molemmilta puolilta seinää niin, että
jokaisen laukauksen jälkeen on vaihdettava puolta.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- Popperien ampuminen muualta kuin alueelta B -> hylkäys (turvallisuus)
- Etenemisen estävän popperin ampumatta jättäminen -> toimintavirhe per laukaus
- Tauluryhmän T5-T6 ampuminen muualta kuin määrätystä aukosta
-> toimintavirhe per laukaus
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Rasti 4 – Hurt Locker (keski monttu)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Pistooli
Taulut 7x SRA-taulu, 4x Popperi, 2x E/A-taulu
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, Popperit 5 pistettä
Tehtävän pisteytys Evakuoitu räjähde 10 pistettä
Ampumaetäisyydet 3-20m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 90 pistettä
Minimilaukausmäärä 18 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Kuljet kadulla kun näet joukon aseistettuja ANTIFA-mielenosoittajia asentamassa 
omatekoista räjähdettä ja uhkaavan asein viattomia siviilejä. Aloitat 
vastamielenosoituksen.

Rastin suoritustapa Aloitus seisten merkityltä paikalta B. Pistooli kotelossa ladattuna ja varmistettuna. 

Äänimerkistä ammuttava taulut T1-T2 paikasta B ja popperit PP1-PP4 paikasta C. Muut 
taulut niiden näkyessä. Vihollisen asettama räjähde (panoslaatikko) evakuoitava paikasta 
A paikkaan C.

Pakollinen lippaanvaihto.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- Taulujen T1-T2 ampuminen muualta kun alueelta B -> toimintavirhe per laukaus
- Panoslaatikon puuttuminen alueelta C suorituksen päätyttyä -> toimintavirhe
- Tehtävän tarkoituksellinen suorittamatta jättäminen -> toimintavirhe
- Poppereiden ampuminen muualta kuin paikasta C-> hylkäys (turvallisuus)
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Rasti 5 – Great Escape (oikea monttu)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Pistooli
Taulut 7x SRA-taulu, 2x Popperi, 3x E/A-taulu
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaisesti, Popperit 5 pistettä
Tehtävän pisteytys Nippusiteen katkaisu 10 pistettä
Ampumaetäisyydet 3-20m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / oikea merkattu / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 80 pistettä
Minimilaukausmäärä 16 laukausta pistooli
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Olet kiinniotettu vihollisen toimesta. Huomaat vartioiden herpaantumisen ja hetkesi on 
koittanut! Vapautat itsesi kahleista, ryntäät varusteillesi ja rupeat jakamaan oikeutta!

Rastin suoritustapa Aloitus alueelta A ampuja polvillaan kädet sidottuina. Pistooli ja käytettävät lippaat 
pöydällä. Pistooli lataamaton.

Äänimerkistä murrat kahleesi (nippuside) ja ryntäät varusteillesi. Popperit PP1 ja PP2 
ammuttava alueelta B rikelinjan takaa. Taulut T1-T7 niiden näkyessä.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- Nippusiteen irroittaminen rikkomatta/katkaisematta -> toimintavirhe
- Popperien ampuminen muualta kuin alueelta B -> hylkäys (turvallisuus)
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Majan eteen pysäköinti kielletty! 
Paikoitusalueet merkattu karttaan!
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