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Asema 1, pitkä asema 
 

 

Tervetuloa asemalle yksi, joka on pitkä asema. 

Asemalla on: 

● 15 IPSC minitaulua 

● N/S tauluja ja lopetuslevy 

● Minimilaukausmäärä on 30+1 

● Lähtöasento normaalisti seisten, kantapäät koskettaen rikelinjan merkkejä, ase 

ladattuna kotelossa 

● Äänimerkistä, ammu taulut rikelinjoin rajatulta alueelta. 

● Poikkeavat sektorit on merkitty punavalkoisella nauhalla. Oranssin merkin jälkeen 

sektorit ovat 90-90-90-90. 

● HOT SCORING 
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Asema 2, keskipitkä asema 
 

 

 

Tervetuloa asemalle kaksi, joka on keskipitkä asema. 

Asemalla on: 

● 15 IPSC mini/mikrotaulua 

● N/S tauluja ja lopetuslevy 

● Minimilaukausmäärä on 15+1: HUOM! Tauluista lasketaan vain YKSI (paras) osuma! 

● Lähtöasento normaalisti seisten, kantapäät koskettaen rikelinjan merkkejä, ase 

ladattuna kotelossa 

● Äänimerkistä, ammu taulut rikelinjoin rajatulta alueelta. 

● Poikkeavat sektorit on merkitty punavalkoisella nauhalla, ja sektorit vaihtuvat 

huoneesta toiseen mennessä. 

● HOT SCORING 
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Asema 3, lyhyt asema 
 

 

Tervetuloa asemalle kolme, joka on lyhyt asema. 

Asemalla on: 

● 5 IPSC mini/mikrotaulua  
● 1 IPSC Action Air minipopperi  
● N/S tauluja 
● Lopetuslevy 

Minimilaukausmäärä on 11+1.  

● Lähtöasento normaalisti seisten, kantapäät koskettaen rikelinjan merkkejä, ase 

ladattuna kotelossa 

● Äänimerkistä, ammu taulut rikelinjoin rajatulta alueelta. 

● Poikkeavat sektorit on merkitty punavalkoisella nauhalla 

● HOT SCORING 
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Asema 4, lyhyt asema 
 

 

Tervetuloa asemalle neljä, joka on lyhyt asema. 

Asemalla on: 

● 5 IPSC mini/mikrotaulua 
● 1 IPSC Action Air minipopperi  
● Lopetuslevy 

Minimilaukausmäärä on 11+1. 

● Lähtöasento normaalisti seisten, kantapäät koskettaen rikelinjan merkkejä, ase 

ladattuna kotelossa 

● Äänimerkistä, ammu taulut rikelinjoin rajatulta alueelta. 

● Poikkeavat sektorit on merkitty punavalkoisella nauhalla, ja sektorit vaihtuvat 

huoneesta toiseen mennessä. 

● HOT SCORING 

Kuvaan merkitty ovi ei ole käytössä ja se on ampuma-alueen ulkopuolella. 
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Asema 5, pitkä asema 
 

 

Tervetuloa asemalle viisi, joka on pitkä asema. 

Asemalla on: 

● 13 IPSC minitaulua,  
● 1 IPSC Action Air minipopperi  
● 4 IPSC Action Air levyä, 
● N/S tauluja ja -levyjä 
● Lopetuslevy 

Minimilaukausmäärä on 31+1  

● Lähtöasento normaalisti seisten alueella A, kantapäät koskettaen rikelinjan merkkejä, 

rintamasuunta kohti taittoseinää, ase ladattuna kotelossa. 

● Äänimerkistä, ammu taulut rikelinjoin rajatulta alueelta. 

● Poikkeavat sektorit on merkitty punavalkoisella nauhalla ja sektorit vaihtuvat kesken 

aseman 

● HOT SCORING 

Lähtöpaikka 



  PASI IV, Action Air 2022 
  Updated on 18th of November 2022  

   
 
 
 

 

 

Asema 6, keskipitkä asema 
 

 

 

Tervetuloa asemalle kuusi, joka on keskipitkä asema. 

Asemalla on  

● 10 IPSC mini/mikrotaulua 
● 3 IPSC Action Air minipoppereita  
● N/S tauluja 
● Lopetuslevy 

Minimilaukausmäärä on 23+1  

● Lähtöasento normaalisti seisten, kantapäät koskettaen rikelinjan merkkejä, ase 
ladattuna kotelossa 

● Äänimerkistä, ammu taulut rikelinjoin rajatulta alueelta. 
● Poikkeavat sektorit on merkitty punavalkoisella nauhalla, ja sektorit vaihtuvat 

huoneesta toiseen mennessä. 

● HOT SCORING 
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Asema 7, keskipitkä asema 
 

 

 

Tervetuloa asemalle seitsemän, joka on keskipitkä asema. 

Asemalla on  

● 10 IPSC mini/mikrotaulua 
● 1 IPSC Action Air levy  
● N/S tauluja 
● Lopetuslevy 

Minimilaukausmäärä on 21+1  

● Lähtöasento normaalisti seisten, kantapäät koskettaen rikelinjan merkkejä, ase 
ladattuna kotelossa 

● Äänimerkistä, ammu taulut rikelinjoin rajatulta alueelta. 
● Poikkeavat sektorit on merkitty punavalkoisella nauhalla, ja sektorit vaihtuvat 

huoneesta toiseen mennessä. 

● HOT SCORING 

 

 


