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Tervetuloa VaRes Cup:iin 2021!
Vantaan Reserviläiset ry järjestää perinteisen VaRes Cup SRA-sarjakilpailun. 
Kilpailussa ammutaan tänä vuonna viisi osakilpailua ja lopputuloksiin lasketaan kolme parasta suoritusta.

Kilpailuluokat Avo ja Vakio sekä sarjat H50, TST ja Naiset. 

Tästä käsiohjelmasta löydät tärkeimmät infot kisoihin liittyen ja 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 – 25.4.2021
Cup II – 23.5.2021
Cup III – 20.6.2021
Cup IV – 29.8.2021
Cup V – 26.9.2021

Sunnuntaina 25.4.

09.30 – 10.30 Kilpailijoiden ilmoittautuminen ”DRIVE-IN”
10.40 – Ilmoittautuminen omalle aloitus rastille
11.00 - > Kilpailu

Kilpailuorganisaatio / VaRes Cup 1:

Mikko Lehtinen, kilpailunjohtaja, puh. 050-493 6677

Antti Kettunen, ratamestari, puh. 

Lauri Nuutinen, kilpailun varajohtaja, puh. 040-5222600

TÄRKEÄÄ!!!

LUE SEURAAVA SIVU AJATUKSELLA LÄPI!

Kilpailupäivänä alueella on paljon koronasta johtuvia suosituksia, rajoituksia sekä opasteita. Jokaisen kilpailualueella olevan tulee noudattaa seuraavia ohjeita!
Vantaan Reserviläiset ry

Kilpailun rastit:
3 kpl kivääri
1 kpl kivääri + pistooli
2 kpl pistooli

MINIMI LAUKAUSMÄÄRÄT:
Kivääri: 83
Pistooli: 46



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! Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa 
kilpailusta ja kilpailualueelta poistamisen.

Kilpailu on koronan aiheuttamista suosituksista ja rajoituksista johtuen rajattu vain kilpailijoille ja kilpailussa töissä oleville toimitsijoille, ollen siten yksityistilaisuus.
Tämä tarkoittaa, että paikalle EI PÄÄSE YLEISÖÄ. Vain kilpailuun osallistuvilla henkilöillä (SSI:n pääkilpailun osallistujat) on pääsy kilpailualueelle! Älä siis ota 
autoosi kilpailun ulkopuolisia henkilöitä mukaan. 

Päivän kunto:
- Mikäli kilpailija tuntee olonsa sairaaksi, on ehdottoman tärkeää jättää tulematta paikalle. Oma ja muiden terveys menee aina SRA-kilpailun edelle. Osallistujilta mitataan 
ilmoittautumisen yhteydessä varmuudeksi kuume käyttäen laserlämpömittaria.

Ilmoittautuminen:
- Järjestetty ns. Drive-In tavalla. Saapuessasi kilpailualueelle varaudu pysähtymään. Jatko ohjeet ja tuloslomakkeet jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisen 
jälkeen siirtyminen suoraan omalle aloitus rastille.
- Kilpailijoiden tulee varustautua omilla kynillä. Lainattavia tai varastettavia kyniä ei tarjota järjestäjien puolesta.
- Alkupuhuttelua ei pidetä! Mahdolliset kysymykset ohjeisiin tai muuhun liittyen voi lähettää SSI:n kautta järjestäjille.

Yleinen toiminta:
- MASKIA ON KÄYTETTÄVÄ KILPAILUALUEELLA AINA, PAITSI SUORITUKSEN AIKANA!
- Kilpailijat liikkuvat pienemmissä ryhmissä ja ryhmien liikettä rastien välillä opastetaan ja rajoitetaan. Etenkin montuilla rasteilla 4-6 ja missä tahansa muualla tulee pysyä 
oman ryhmänsä kesken ja välttää suuria kokoontumisia. Jokainen on viimekädessä vastuussa omasta tekemisestään, joten kilpailuorganisaatio odottaa myös kilpailijoilta 
omaa tervettä järjen käyttöä. Lasketaan siis yhdessä tartunnan mahdollisuudet niin alas, kuin se on mahdollista pitämällä ryhmäkoot pienenä.
- Majalla on kilpailutoimisto sekä WC kilpailijoiden käytettävissä. Muu kokoontuminen majalla ei ole sallittua. 

Palkintojen jako:
- Kilpailussa jaetaan palkinnot paikanpäällä, mutta varsinaista palkintojenjakotilaisuutta ei pidetä. Mikäli sijoittunut kilpailija ei odota paikan päällä tuloslaskennan 
päättymistä, eikä ole palkintojen jaon aikana paikalla, toimitetaan palkinto muuna ajankohtana. 



Rasti 1 – TBA (150m - rata)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Kivääri
Taulut 8x SRA-taulu, 2x SRA-kongi
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, Kongit 5 pistettä
Tehtävän pisteytys
Ampumaetäisyydet 5-140m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 120 pistettä
Minimilaukausmäärä 24 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus TBA

Rastin suoritustapa TBA

SOPIIHAN KAIKILLE, ETTÄ TAULUT TULKATAAN HETI?
Tuomari huutaa osumat kongista, ellei kilpailija toisin pyydä.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
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Rasti 2 – Poterossa (100 m rata)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Kivääri ja Pistoli
Taulut 9x SRA-taulu, 5x Minipopperi, 6x Pelti, 3x E/A-taulu
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, Pellit ja Popperit 5 pistettä
Ampumaetäisyydet 2-75m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 145 pistettä
Minimilaukausmäärä 29 laukausta (23 Kivääri, 6 Pistooli)
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Seisot vartiossa poterossa kun huomaat vihollisrintaman lähestyvän. Syöksyt
toimintaan ja estät määrätietoisesti hyökkäyksen. 

Rastin suoritustapa Kivääri ladattu ja varmistettu. Pistooli lipas irti, lataamaton, kotelossa. 

Aloitus seisten alueelta A. Alueelta A ammutaan kiväärillä suoraan edessä 
olevat kuusi peltiä.

Alueelta B ammutaan kiväärillä suoraan edessä olevat viisi minipopperia ja kaksi SRA 
taulua. 

Alueelta C ammutaan kiväärillä suoraan edessä olevat neljä SRA taulua. 

Kivääri on hylättävä alueen C vieressä olevalle pöydälle, joko varmistettuna tai 
lataamattomana. 

Alueelta D ammutaan pistoolilla näkösuojan takana olevat kolme SRA taulua. 

Ampumapaikoilla käytettävä määrättyjä ampuma-aukkoja.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- Tauluryhmän ampuminen väärästä ampumapaikasta, toimintavirhe/lks 
- Ampuminen muualta kuin määrätyistä aukoista, toimintavirhe/lks 
- Tunnelin tahallinen ohittaminen, toimintavirhe/lks
Kiväärin hylkääminen muutoin kuin lataamattomana tai varmistettuna johtaa 
hylkäykseen
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Rasti 3 – Huussi (hirvirata)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Kivääri
Taulut 8x SRA-taulu, 4x Popperi
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, Popperit 10 pistettä
Tehtävän pisteytys Huudettu ”HÄLYTYS!”, 5 pistettä
Ampumaetäisyydet 40-75m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Merkattu punaisin merkein
Maksimipisteet 125 pistettä
Minimilaukausmäärä 20 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Olet juuri lopettamassa toimiasi hotelli helpotuksessa, kun havaitset vihollisen 
liikettä suoraan edessäsi. Annat muulle joukkueelle hälytyksen ja säntäät 
vastahyökkäykseen.

Rastin suoritustapa Aloitus seisten paikassa XX, WC paperirulla kädessä. Kivääri lipas kiinnitettynä, 
lataamattomana, kantoasennossa tai hihnassa roikkuen.

Äänimerkistä huudettava ”HÄLYTYS!”, jonka jälkeen ammuttava etenemisen estävät 
popperit PP1-PP2 alueelta A ja PP3-PP4 alueelta B. Tämän jälkeen 
ammuttava Taulut T1-T4 alueelta C sekä Taulut T5-T8 alueelta D. 
Ammuttaessa alueilla  C tai D käytettävä määrättyjä aukkoja.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- Väärän maaliryhmän ampuminen kuin paikasta on määrätty 
-> toimintavirhe per laukaus

- Alueella C tai D ampuminen muualta kuin osoitetuista 
aukoista -> toimintavirhe per laukaus
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Rasti 4 – Karuselli (Vasen monttu)

Rastityyppi Pikarasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Kivääri
Taulut 7x SRA-taulu ja 2x popperi
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, popperit 10 pistettä
Tehtävän pisteytys
Ampumaetäisyydet 5-25m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Merkattu punaisin merkein
Maksimipisteet 90 pistettä
Minimilaukausmäärä 16 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Vihaiset vartiokoirat jahtaavat sinua ja samalla yrität kukistaa vihollisen. Eh…

Rastin suoritustapa Lähtö ampujan valitsemasta ampumapaikasta A-D, kivääri ladattu ja varmistettu.

Äänimerkistä ammuttava taulut ja popperit siten, että ainoastaan kaksi laukausta
kerrallaan per ampumapaikka. Ampuja voi itse päättää kiertääkö myötä- vai
vastapäivään. Suuntaa ei saa vaihtaa. 

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- Metallimaalien ampuminen muualta kuin ampumapaikasta A aiheuttaa hylkäyksen.
- Enemmän kuin kaksi laukausta per ampumapaikka -> toimintavirhe per laukaus. 
- Siirtyminen ampumaan muuhun ampumapaikkaan kuin rastikuvauksessa määritelty
–> toimintavirhe per laukaus.
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Rasti 5 – Valonheitin (keskimonttu)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Pistooli
Taulut 6 x SRA-taulu, 4 x pleitti, 4 x duel puun oksa, 2x E/A-taulu, 
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, pleitit ja oksat 5 pistettä
Ampumaetäisyydet 8 – 25 m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 100 pistettä
Minimilaukausmäärä 20 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Koneesi saa osuman ja pelastaudut heittoistuimella, pahaksi onneksi laskeutumisesi 
tulee tapahtumaan keskelle vihollisen valonheitin osastoa – pystyt juuri sen verta 
vaikuttamaan varjon kulkuun, että laskeudut kuin teräsmies, haluamallesi kohdalle.

Rastin suoritustapa Aloitus korkeasta polviasennosta, mistä tahansa. Ammut kaikki maalit niiden 
näkyessä. Pistooli ladattu ja varmistettu, kotelossa.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
Metallimaalien ampuminen lähempää kuin kahdeksasta metristä johtaa 
hylkäämiseen.
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Rasti 6 – Shoot or not? (Oikea monttu)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Pistooli
Taulut 9x SRA-taulu, 2x Pleitti, 6x E/A-taulu
Taulujen pisteytys SRA sääntökirjan mukaan, Pellit 5 pistettä
Tehtävän pisteytys
Ampumaetäisyydet 5-20m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / vallilla näkyvä punainen tolppa
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 100 pistettä
Minimilaukausmäärä 20 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Väkivaltaiseksi yltyneen mielenosoituksen yhteydessä on myös aseistautuneita 
henkilöitä, jotka uhkaavat joukkoasi. Joudut vastaamaan tuleen keskellä 
vaarattomia sivullisia.

Rastin suoritustapa Aloitus paikasta A, pistooli kotelossa ladattuna ja varmistettuna.
Äänimerkistä ammuttava paikasta A taulut T3-T4 sekä Pellit P1-P2, paikasta B taulut 
T3-T5 uudestaan. Muut maalit niiden näkyessä.
(Tauluista T3-T5 lasketaan 4 parasta osumaa)

SOPIIHAN KAIKILLE, ETTÄ TAULUT TULKATAAN HETI?

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- Väärän maaliryhmän ampuminen kuin paikasta on määrätty 
-> toimintavirhe per laukaus

- Peltien ampuminen alle 8m-> hylkäys
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Majan eteen pysäköinti kielletty! 
Paikoitusalueet merkattu karttaan!

Vantaan Reserviläiset ry


