
Caddie book, Parifrisbeegolfin SM 2022

Tapahtumatiedot

● PDGA A-tier
● Saarijärvi 10.-11.9.2022
● Järjestäjä Saarijärven Frisbaajat (SaFri)
● Kilpailutuotanto Natural Born Disc Golfer 

(NBDG)



Yhteystiedot

TD Jarkko Miettinen (jarkko@nbdg.fi, 040 835 2711)

Apu-TD Eija Nivukoski, Kusiaismäki (0440 576 710)

Apu-TD Niko Miettinen, Ahvenlampi (045 8855 036)

Viralliset tiedotuskanavat

● Metrix-sivut: INFO, UUTISET
● SM-sivusto
● PDGA-sivu

mailto:jarkko@nbdg.fi
https://discgolfmetrix.com/2137733&view=info
https://discgolfmetrix.com/2137733&view=news
https://frisbeegolf-sm.fi/parifrisbeegolf/
https://www.pdga.com/tour/event/60111


Pelimuodot

Tough shot

Kumpikin parin jäsenistä heittää 
avauksen. Vastaparin pelaajat 
päättävät kummasta paikasta 
jatketaan (huonommasta). Kumpikin 
parin jäsenistä heittää jatkoheiton 
samasta vastaparin valitsemasta 
paikasta ja taas vastaparin pelaajat 
päättävät kummasta jatketaan. Väylä 
on pelattu loppuun, kun jompikumpi 
parin jäsenistä saa kiekon 
hyväksytysti koriin.

Modified alternate shot

Pari etenee vuoroheitoin. Pari saa itse 
päättää kumpi avaa parittomat väylät 
ja kumpi parilliset. Väylä on pelattu 
loppuun, kun jompikumpi parin 
jäsenistä saa kiekon hyväksytysti 
koriin.

Best shot max 2

Kumpikin parin jäsenistä heittää 
avauksen. Pari saa itse päättää 
kummasta paikasta jatketaan 
(paremmasta). Saman pelaajan 
avausheittoa voi käyttää korkeintaan 
kahdella peräkkäisellä väylällä. 
Kumpikin parin jäsenistä heittää 
jatkoheiton samasta valitsemastaan 
paikasta. Väylä on pelattu loppuun, 
kun jompikumpi parin jäsenistä saa 
kiekon hyväksytysti koriin.



Ahvenlampi frisbeegolf

Ahvenlammentie 62, Saarijärvi (Google Maps)

Kilpailukeskuksena Ahvenlampi Camping

● Kahvila- ja ravintolapalvelut
● WC:t
● Mökkimajoitus

Ahvenlampi toimii kilpailuratana Tough shot 
-pelimuodossa

● Lohko B 1. kierros
● Lohko A 2. kierros

https://www.google.se/maps/place/Ahvenlampi+Frisbeegolf/@62.750249,25.162291,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685cbf953ff9a57:0x397432f0c6ed1172!8m2!3d62.750249!4d25.162291?hl=fi&authuser=0


HUOM! Mandolinjat menevät radan kaikilla mandoilla noin 90 asteen kulmassa tiiltä katsottuna mandosta 
poispäin (merkattu tikuin) ja vaikuttavat vain kyseiseen väylään.



OB: Tie oikealla ja sen oikea puoli. OB:n raja 
on asfaltin raja.







KAKSI ERILLISTÄ MANDOA: Pakollinen reitti 
mandojen välistä. Missatusta mandosta 
jatko dropzonelta rangaistuksen kera.



SAARIVÄYLÄ: Mikäli avausheitto ei jää 
saareen, jatko dropzonelta rangaistuksen 
kera (PDGA:n poikkeuslupa). Dropzonelta ja 
saaressa pelattaessa normaali OB-sääntö.



OB: Tie oikealla ja sen oikea puoli. OB:n raja 
on asfaltin raja.

MANDO: Pakollinen kierto vasemmalta. 
Missatusta mandosta jatko tiiltä 
(=dropzone) rangaistuksen kera.



Kusiaismäen frisbeegolfrata

Hyppyrimäentie, Saarijärvi (Google Maps)

Kilpailukeskuksena Kusiaismäen rinnekahvila

● Kahvila- ja ravintolapalvelut
● WC:t

Kusiaismäki toimii kilpailuratana Modified 
alternate ja Best shot max 2 -pelimuodoissa

● Lohko A 1. kierros (Modified alternate)
● Lohko B 2. kierros (Modified alternate)
● Molemmat lohkot 3. kierros (Best shot max 2)

https://www.google.se/maps/place/Kusiaism%C3%A4en+Hiihtokeskus/@62.6890089,25.3018119,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685b6226bb3bd4f:0x7550d61d2a5872e8!8m2!3d62.6890065!4d25.3040059?hl=fi&authuser=0


HUOM! Mandolinjat menevät radan kaikilla mandoilla noin 90 asteen kulmassa tiiltä katsottuna mandosta 
poispäin (merkattu tikuin) ja vaikuttavat vain kyseiseen väylään.



OB: Oikealla, tikutettu linja ja sen oikea puoli. OB-linja jatkuu 
molemmista päistä kahden viimeisimmän tikun mukaisesti 

(voimassa vain kyseisellä väylällä).



HAZARD: Kori sijaitsee saaressa, jota ympäröi hazard-alue 
(merkattu keltaisin tikuin). Jos kiekko päätyy hazardiin, jatkoheitto 

kiekolta rangaistuksen kera.

OB: Tie vasemmalla ja sen vasen puoli. OB:n raja on asfaltin raja.

OB: Oikealla ja korin takana, tikutettu linja ja sen ulkopuoli. 
OB-linja jatkuu oikealle kahden viimeisimmän tikun mukaisesti 

(voimassa vain kyseisellä väylällä).





MANDO: Pakollinen kierto oikealta. Missatusta mandosta jatko 
dropzonelta rangaistuksen kera.





MANDO: Pakollinen kierto vasemmalta. Missatusta mandosta jatko 
dropzonelta rangaistuksen kera.







OB: Oikealla, tikutettu linja ja sen oikea puoli. OB-linja jatkuu 
molemmista päistä kahden viimeisimmän tikun mukaisesti 

(voimassa vain kyseisellä väylällä).



Drone-videot

LiupakkaMedia on kuvannut 
parifrisbeegolfin SM-kisojen molemmista 
kisalayouteista väyläesittelyt. 

Pääset katsomaan videot alta:

● Ahvenlampi frisbeegolf, PRO 2022
● Kusiaismäen frisbeegolfrata, A-rata

https://drive.google.com/file/d/1Zr3wQ9sjSw0LYUkTsQlLt7T7PH3pHh8g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/183cTfG7Q_Bv9IqTm_wW6Koi8HK4sPtPk/view?usp=sharing

