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Yleistä: 

- Kisapaikan osoite: Harjumajantie 20, 58200 Savonlinna 

- Kisajärjestäjän (Linnan Mando DG ry) yhteystiedot: 

o TD Ville Henttonen / ville.henttonen@outlook.com / p. 0400 947 400 

o Metrix/tilihoitaja Mikko Voutilainen / mikkovou@gmail.com / p. 044 309 3540 

o Apu-TD Marko Voutilainen / linnanmandodg@gmail.com / p. 050 341 0148 
- Kerimäen keskustasta löytyy mm. Pizzeria Rodi, kahvila-ravintola Kaivopirtti, apteekki 

sekä kauppoja 

 

- Kisassa pelataan 2x 18 väylää ja tarvittaessa ratkaisupelit (SD) alkaen väylältä 1. 

- Normaali Harjumajan Frisbeegolfradan layout käytössä 

- Kaikki radalla oleva vesi on tilapäistä vettä pois lukien väylää #16 pelattaessa vasemman 

puolen lampi on OB-alueella. 

- PDGA-säännöt käytössä 

- Tarkemmat aikataulut Metrixissä, jossa myös ilmoitetaan aikataulumuutoksista ja toisen 

kierroksen ajasta. 

- Alla olevissa väyläkuvauksissa tarkemmat väyläohjeet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Väylä 1: 

- Silta triplamando nuolien mukaan 

- DZ määritetty mikäli ei suorita mandoa oikein 

- Huom! Väylä 16 kulkee väylän 1 yli, joten tarkkaavaisuutta mikäli sillalla kävelee toinen 

ryhmä. 

Väylä 2: 

- Mandopuu kierrettävä vasemmalta 

- DZ määritetty mikäli ei suorita mandoa oikein 

 



 

 

Väylä 3: 

- OB-alueet tien toisella puolella sekä rinteen päällä korin läheisyydessä 

- Ei DZ-paikkaa eli jatketaan missä kiekko viimeksi ollut pelissä 

- Sokkokori, mutta kävellessä tiille korin näkee & tiiltä on hyvä näkymä varmistaa että 

edellinen ryhmä on pelannut väylän loppuun 

 

Väylä 4: 

- Mando alussa, kierrettävä oikealta 

- DZ = re-tee 

 



 

 

Väylä 5: 

- Käyttäkää spotteria jotta näkee suoritetaanko mando oikein! 

- Tuplamando tien oikealla puolella 

- DZ alhaalla tien vasemmalla puolella 

- Kaukana tien takana matalat istutukset OB-aluetta 

 

Väylä 6: 

- Tuplamando alussa 

- DZ = re-tee 

- Vasemmalla kulkee koko väylän matkan OB-alueen raja (tien vasen puoli) 

 



 

 

Väylä 7: 

- Mando mutkassa, kierrettävä vasemmalta. Mandolinja merkattu metsään 

helpottamiseksi. 

- DZ tien vasemmalla puolella 

 

Väylä 8: 

- Ei erikoista 

 



 

 

Väylä 9: 

- Ei erikoista 

 

Väylä 10: 

- Ei erikoista (pelataan par 4, vaikka opasteessa maininta ”kilpailu par 3”) 

 



 

 

Väylä 11: 

- Ei erikoista 

 

Väylä 12: 

- Alussa mando kierrettävä vasemmalta 

- DZ = re-tee 

- Korin takana rinteessä OB-raja 

- Huom! Korin takana rinteen alla väylän #3 kori, joten siellä voi olla pelaajia 

puttaamassa.  

 



 

 

Väylä 13: 

- Oikealla reunalla kulkee OB-raja 

- Mikäli kiekko lipsahtaa autotielle asti – ole erittäin varovainen hakiessasi sitä. Kyseessä 

maantie, jossa kohtuullisesti liikennettä. 

 

Väylä 14: 

- Ei erikoista. 

 



 

 

Väylä 15: 

- Tuplamando, jonka DZ mandojen välissä 

- Oikealla OB-alue 

 

Väylä 16: 

- Molemmilla puolilla tietä OB-alue, joka kaartuu poispäin vähän ennen koria 

- Huom! Paikallissääntönä avausheiton mennessä OB:lle, jatketaan rangaistuksen kera 

DZ:lta (tai tiiltä halutessaan). 

- Avausheiton jälkeen heiton mennessä OB:lle, pelataan normi OB-säännöillä 

- Lampi on OB-aluetta 

 



 

 

Väylä 17: 

- Ei erikoista 

 

Väylä 18: 

- Alussa tuplamando 

- Mandojen DZ merkattu pururadalle 


