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Tapahtuma on Suomen frisbeegolfliiton alainen SM-kilpailu ja 
kilpailussa noudatetaan sekä PDGA että SFL kilpailusääntöjä.

Kilpailussa pelataan 18-väyläistä rataa  3 kierrosta.

KILPAILUN TOIMIHENKILÖT:

TD Ossi Harinen puh: 044 584 9801

Apu TD: Anita Määränen puh: 040 683 2242

Apu TD: Jarmo Rantanen puh: 040 5444387

Viralliset toimitsijat:

Sami Sanssi

Jani Heino

Satu Parikka

Riitta Laaksomaa

Heidi Helin-Harinen

Tupakointi, sähkötupakointi ja muiden tupakkatuotteiden käyttö 
kilpailun aikana on kiellettyä pelaajakokousten aikana ja kahden 
minuutin merkistä tuloskortin palauttamiseen.



Aikataulu kilpailuviikonloppuna:

Perjantaina 17.5.  

Rata varattu kilpailijoille harjoitteluun klo 8:00–22:00
Kilpailutoimisto / ilmoittautumisen vahvistaminen  klo 10:00–20:00

Lauantaina 18.5.

klo 6:45–11:45 ilmoittautumisen vahvistaminen

klo 8:00 Pelaajakokous  Lohko A

● klo 8:45 Kierros 1 (Tough) Lohko A

● klo 12:10 Pelaajakokous lohko B

● klo 12:45 Kierros 1 (Tough) Lohko B

● klo 16:45 Kierros 2 (Best) Lohko A

Kierros ohi n.klo 19:45

Pituusheitto kilpailu 20:00-21:30
● Ilmainen ja kaikille avoin

● Luokat: Pro, FPO, MP40, MJ18

● Palkintona Power Grip lahjakortit voittajille



Sunnuntaina 19.5.

klo 8:00 Kierros 2 (Best) Lohko B

● klo 11:20 Finaali kierros golf lähdöin (Alternate)

● klo 11:20–13:30 MPO sijat 11–36 (13 lähtöä)

● klo 13:40–14:10 MP40 sijat 9-16 (4 lähtöä)

● klo 14:20–15:00 MJ1 sijat 1-10 (5 lähtöä)

● klo 15:10–15:50 FPO sijat 1-10 (5 lähtöä)

● klo 16:00–16:30 MP40 sijat 1-8 (4 lähtöä)

● klo 16:40–17:30 MPO sijat 1-10 (5 lähtöä)

● klo 20:40 viimeinen ryhmä maalissa

● klo 21:00 Palkintojenjako

Palkintojenjaot kunkin luokan tulosten varmistuttua.

Mahdolliset ratkaisupelit pelataan (väylillä 18, 1-8) Alternate Shot 
-pelimuotoa käyttäen alkaen väylältä #18.

KILPAILUN TULOKSET KIRJATAAN METRIXIIN SEKÄ PAPERILLE.



YLEISIÄ OHJEITA KISAPÄIVILLE

KISAKESKUS

Kisakeskuksena toimii Taitaja rakennus, väylän 18 vieressä.

● tuloskorttien nouto ja palautus
● palkintojen jako
● Henkilökunnan löydät myös täältä

● Ensiapupiste sijaitsee kilpailutoimistossa

Kahvio / ravintola Kahvila Korkkis

● Kahvia sekä virvokkeita
● Suolaista ja makeaa
● Lounas molempina päivinä
● Käteinen / korttimaksu

Frisbee Service kiekkokauppa
● Kisakeskuksen alakerrassa
● Käteinen / korttimaksu

PYSÄKÖINTI

Kilpailijoille erikseen merkitty pelaajaparkki(opasteet) 
Ilmoittautumisen yhteydessä saat parkkilipun, jolla pääset 
pelaajaparkkiin, ilman tätä parkkeeraus yleisellä parkkialuella.

LÄMMITTELYALUEET

Puttia voi harjoitella kahvion vireisellä piha-alueella.  Kahvilan 
vierestä löytyy myös heittorange.



WC: T

● Kahvila Korkkis
● Väylien 7 ja 11 välissä 
● Kilpailukeskuksen vieressä 

HUOM!

Pelaajien tulee huomioida muut liikkujat alueella!.



PELIMUODOT

Kilpailussa heitetään kolme kierrosta.  Kaksi kierrosta yhteislähdöin
ja kolmas, finaalikierros,  golf-lähdöllä

1. Kierros Tough shot
2. Kierros Best shot 
3. Kierros Alternate

Parigolf on frisbeegolfin pelimuoto kahden pelaajan joukkueille. 
Pelitapoja on useita.
Suosituin on Best Shot (BS), joka on helpoin pelimuoto. Muita 
pelitapoja ovat Worst
Shot (WS), Alternate Shot (AS), Tough Shot (TS), Best Disc (BD) ja 
Worst Disc
(WD). Kaikissa pelimuodoissa mahdolliset varoitukset ja 
rangaistusheitot määrätään
vain rikkeen tehneelle pelaajalle, paitsi seuraavissa tapauksissa: 
käytösrangaistukset, harjoitusheitot, häirintä, myöhästynyt tai 
väärin täytetty tuloskortti

Best Shot (BS)

Molemmat  pelaajat  heittävät  aloitusheiton.  Pari  saa  itse  valita
kummasta  heittopaikasta  jatkavat  ja  tämä päätös  on  ilmoitettava
selvästi  toiselle  parille  ennen  seuraavaa  heittoa.  Näin  jatketaan,
kunnes jompikumpi pelaajista saa kiekon koriin.

Joukkue  voi  käyttää  kohtuullisen  ajan  päättääkseen  kummalta
kiekolta jatkavat, ennen kuin 30 sekunnin laskenta aloitetaan.

Jos toista kiekkoa ei merkitä ja kiekko poimitaan maasta, joukkueen
on jatkettava peliä toiselta kiekolta



Mikäli parin toinen pelaaja loukkaantuu tai diskvalifioidaan, toinen
pelaaja voi jatkaa peliä yksin (heittäen vain yhden heiton kultakin
pelipaikalta).

Alternate Shot (AS)

Pari ilmoittaa ennen kierroksen alkua, kumpi pelaajista heittää 
aloitusheiton. Aloitusheiton jälkeen parin pelaajat heittävät 
vuorotellen, kunnes reikä on pelattu loppuun. Seuraavan väylän 
aloittaa se pelaaja, joka ei edellisellä väylällä putannut koriin.

Tough Shot (TS)

Molemmat pelaajat heittävät aloitusheiton. Ryhmän toinen pari 
määrää, kumman heittäjän kiekosta peli jatkuu. Molemmat pelaajat 
jatkavat samasta paikasta. Reikä on pelattu loppuun, kun 
jompikumpi pelaajista saa kiekon koriin.

Best Shot ja Tough Shot -pelimuodoissa pari saa vapaasti valita 
sisäisen heittojärjestyksensä.
Best Shot ja Tough Shot -pelimuodoissa parin toinen pelaaja ei saa 
heittää, mikäli hänen ei ole mahdollista parantaa joukkueensa 
tulosta. Tämä tarkoittaa, että Best Shot ja Tough Shot 
-pelimuodoissa parin toinen pelaaja ei saa heittää, mikäli hänen 
pelipari on jo pelannut väylän loppuun.

Säännön vastaisesti tehdyt heitot ovat harjoitusheittoja, jotka 
lisätään joukkueen väyläkohtaiseen tulokseen.





VÄYLÄTIEDOT; OB-ALUEET JA PAIKALLISSÄÄNNÖT

Väylä 1. Korkeakankaan radan alkuperäinen väylä ilman muutoksia. Väylän 
pituus192m väylää pitkin pelattuna, tai suoraan tiiltä korille mitattuna 148m
linnuntietä. OB-alue kiertää koko väylän ja tekee tuulisella ilmalla siitä jopa 
hieman haastavan.

Väylä 2. Väylän alku on perus layoutin alkua, koria viety n. 20m pidemmälle.
Väylän vasemmassa laidassa ohutta puustoa jotka nappaa kiekkoja halusta, 
oikea reuna suhteellisen sankkaa metsää. Tarkka väylä jossa oman lisän 
tekee OB-alueet väylän vasemmassa laidassa sekä takarajalla OB-linja joka 
erottaa väylän kolmos väylästä.

Väylä 3. Perus layoutin väylä numero 3 jossa koria on viety eteenpäin, 
väylän mitta 142m (par 3). Tarkka väylä avauksen osalta, vasemmalla 
pajukkoa joka syö kiekkoja ja oikealla tiheä kuusikko 40m tiistä. OB- alue 
kiertää koko väylän.
 
Väylä 4. Väylän oikealla kulkee OB-raja metsän reunassa, tällä poistetaan 
pelaaminen ristiin väylällä 3 jonka erottaa vain pieni metsä kaistale.
 
Väylä 5. Perus väylän koria on viety n. 8m eteenpäin, OB-alue kiertää väylän 
ympäri. Väylä vaatii tarkan heiton.

Väylä 6. Korkeakankaan perus layoutin väylä 7, lisättynä mandolla joka on 
kierrettävä oikealta. Mandolla pyritään välttämään ettei pelattaisi 
ampumaradan puolella. Koria ennen oja jossa saattaa olla vettä. Väylän 
mitta 120m, mutta väylä tuntuu huomattavasti pidemmältä.

Väylä 7. Korkeakankaan radan perus väylä 8. Väylälle lisätty mando joka 
pakottaa pelaamaan väylän väylää pitkin.

Väylä 8. Korkeakankaan radan perus layoutin väylä 9 ilman mitään 
muutoksia, väylä ahdas puolessa välissä ja puu osumalla saattaa par tulos 
olla jo haaste.

Väylä 9. Korkeakankaan radan perus layoutin väylä 10. Avaus ylämäkeen n. 
110m ja sieltä kääntyy korille, ylhäällä Mando pelaa oikaisu yritykset.



Väylä 10. väylä kaartaa alussa ensin loivasti vasemmalle alamäkeen ja mäen 
alla lopussa oikealle taskuun. Vaati tarkan heiton jossa hieman tuuria 
mukana jos korille haluaa. (radan perus 11 väylä).
 
Väylä 11. Ylämäkeen 145m lopussa hieman oikealla kaartava väylä, helppo 
par jos pysyy väylällä (par 4)

Väylä 12. Korkeakankaan radan perus layoutin väylä 13. Alku loivaa 
ylämäkeä hieman oikealle kaartaen ja lopussa kääntyy jyrkempään 
ylämäkeen vasemmalle. Väylän mitta 78m.

Väylä 13.  Korkeakankaan radan perus layoutin väylä 14. Tällä väylällä 
kannattaa pysyä väylällä, väylän mitta 156m kapeahkoa pururata pohjaa 
jossa puita riittävästi molemmin puolin. Väylän alusta on suoraa n .120m 
jonka jälkeen väylä kääntyy loivasti oikealle.

Väylä 14  Korkeakankaan radan perus layoutin väylä 15. Tämä väylä kuuluu 
myös kategoriaan pysy väylällä, täysin pillisuora 148m, väylän alku on 
loivaan alamäkeä 100m asti. Vasen laita on sankkaa kuusikkoa, oikealla 
puolessa välissä avoimempaa puustoa joka sankkenee loppua kohden. 

Väylä 15.  Korkeakankaan radan perus layoutin väylä 16. Loivaan ylämäkeen 
oleva 81m pitkä väylä.

Väylä 16. Tämän väylän tii sijaitsee radan korkeimmalla kohdalla, lyhyt 
mutta omalta osaltaan tarkka väylä. Väylän mitta 68m ja korkeuseroa n. 8m.
OB-alue kiertää koko väylän.

Väylä 17. Korkeakankaan radan perus layoutin väylä 18.
OB-alue kiertää väylän reunoilla ja korin takana n. 50M päässä korista. Väylä
sijaitsee laskettelurinteessä joka heitetään ylhäältä alas
117m.
 
Väylä 18. radan pisin väylä, tasamaalla 258m. OB-alue kiertää väylän, mutta 
ei ole oleelliseti pelissä. leveyttä väylällä n. 50-70m.





 



































Korkeakangas DGP sijaitsee Korkeakankaan laskettelukeskuksessa, 
noin 5 km Valkeakosken keskustasta.

Veikkohakulisentie 110
37600 Valkeakoski



Valkeakosken keskustasta löytyy useita ruokapaikkoja:
Deniss Kebab Pizza 
Kauppatori 4
Grilli-Ravintola 
Pihvikievari 
Lempääläntie 5

Subway 
Hakalantie 1

Ravintola Stella 
Torikatu 2

Puistogrilli Oy 
Sääksmäentie 18 

Hesburger 
Valtakatu 9-11

Kotipizza 
Hakalantie 1 
p. 03 584 2720

Golden Source 
Valtakatu 19

Sauna bar & grill 
Kauppatori 9

Zee sushi Ravintola 
Apiankatu 3

Kahvila Korkkis          
Veikko Hakulisen tie

http://www.facebook.com/pg/Grilli-Ravintola-Pihvikievari-463673990365452/about/
http://www.facebook.com/pg/Grilli-Ravintola-Pihvikievari-463673990365452/about/
http://zeesushi.weebly.com/
https://saunabarvalkeakoski.com/
http://www.goldensource.fi/
http://www.kotipizza.fi/
http://www.hesburger.fi/ravintolat?cid=1&placelist=112&hae=Hae
https://facebook.com/Puistogrilli/
http://stellaravintola.fi/
http://www.subway.fi/
https://www.facebook.com/kahvilakorkkis/
http://www.denisskebab.fi/valkeakoski/vketusivu.html



