
Rata esittely

Väylä 1

 Väylä jossa tuuli on osa väylää, OB:t ei pitäisi olla pelissä mutta usein sivu OB:t tulevat herkästi peliin. 
Radan pisin väylä, väylä joka on vakiintunut kisa layouttiin.



Väylä 2

Perus layoutin väylä 1, tällä väylällä tuuli tekee myös tepposet äkkiseltään. Hyvä vinkki on heittää vain 
ensimmäiseen mutkaan ja sen jälkeen lähteä heittämään varma kakkos heitto puoleen väliin seuraavaa 
suoraa, usein kun lähtee oikomaan niin kiekot joko kippaavat yli tai jäävät vajaaksi.



Väylä 3

Tämä väylä pelataan totutustu kisoissa pidempänä, tähän vaaditaan tarkka avaus, helpohko par järki pelillä.



Väylä 4

Perus radan väylä 3 jossa OB linjaa tiukennettu hieman. Jos avaus menee OB:lle voi pelaaja valita jatkaako 
ylimeno kohdalta vai Drop Zonelta +1 rangaistusheitto.

Huom! Puut korin lähellä ovat OB:n puolella eli jos kiekko osuu puuhun ja jää OB:lle niin se ei 
todennäköisesti ole silloin käynyt pelialueella!



Väylä 5

Radan oikeassa reunassa kulkee yhteinen OB linja väylä 4 kanssa, normaali OB sääntö eli jatko 
ylimenokohdasta +1 rangaistusheitto.



Väylä 6

Suora 81m pitkä väylä, puut ovat metsäradan suola suoran heiton lisäksi.



Väylä 7

Tarkka avaus, oikealla ei kannata olla mörrissä eikä myöskään liian sisällä vasemmassa reunassa. Koria 
ennen oja.



Väylä 8

Hyvä avaus on ison kiven kohdalla, saa heittää täydet ja vähän enemmän.

Kannattaa pysyä väylällä.



Väylä 9

Väylän pituus ei vastaa avaus heittoa, korille päästäkseen saa heittä n. 100m.

Väylä nousee n. 15m väylän mitalla.



Väylä 10

Ainoa ohje tälle väylälle on että pysy väylällä, molemmin puolin väylää paljon puita.



Väylä 11

Sama kuin edellisessä väylässä ja vielä korostettuna, pysy väylässä, sivuilla synkkää mörriä. Väylä on n. 6-7m
leveää pururataa korille asti, väylän alku pientä alamäkeä.



Väylä 12

Pieneen ylämäkeen oikealle loivasti kaartava väylä, oikea laita alussa ja lopussa kohtuu sakeaa kuusikkoa.



Väylä 13

Lyhyt mutta tarkasti heitettävä väylä pieneen alamäkeen jossa silmä ei kerro väylän todellista muotoa.



Väylä 14

Heitetään 117m laskettelurinnettä alas, tällä väylällä ei kannata heittää ylöspäin.

Tuuli on aina pelissä ja sitä kautta myös saattaa OB:t tulla peliin.

Kori kummun päällä.



Väylä 15

Heitetään poikittain laskettulurinteen poikki, korille tulee laskua tiiltä n. 7-9m. Tällä väylällä ei kannata 
heittä oikean laidan puskaan laskettelurinteen ylitys osuuden jälkeen.



Väylä 16

Väylä heitetään jyrkkenevään alamäkeen, varmista ennen heittoa että väylä on vapaa.



Väylä 17

Lyhyt mutta ajoittain haastava väylä, alussa pieni ylämäki ja mutkan jälkeen muuttuu alamäeksi. 
Varmistakaa ennen avausta että väylä on vapaa.



Väylä 18

Tällä väylällä vaaditaan tarkka avaus keskiosassa väylä on kapeampi ja puita riittä koko matkan.




