
PELAAJAOPAS: PRODIGY DISC PRO TOUR #4 - KUOPIO

Vuorelan Veikot ja Deep In The Forest toivottavat sinut
tervetulleeksi pelaamaan Prodigy Disc Pro Tourin neljättä
osakilpailua Puijolle Kuopioon!

KILPAILUNJOHTO

TD: Kari Kankkunen 0504087950
VARA-TD: Pasi Saarnisaari 0405388389

KISAKESKUS

Puijo Disc Golf, Antikkalantie 51, 70300 Kuopio

Kisakeskus sijaitsee välittömästi ykkösväylän vieressä.

KENTTÄ

Pelataan 18 väylää Puijo Disc Golfin Pro Tour 2021-layouttia.

● RATAKARTTA
● CADDIEBOOK

Caddiebookissa väylän 4 kori on piirretty liian kauas (ratakartassa oikealla paikalla).

ERITYISHUOMIOT:

Väylä 1: Out-raja kulkee koko väylän matkan vasemmalla puolella (caddiebookissa väärin).
Korin vasemmalla puolella oleva bunkkeri hazard aluetta. Mikäli kiekko päätyy valkoisella
maalilla merkatulle alueelle, pelataan yhdellä rangaistusheitolla siitä mihin kiekko päätyi.

Väylä 9: Mando kierrettävä vasemmalta. Jos heitto menee ohi mandosta, niin jatko yhdellä
rangaistusheitolla edelliseltä heittopaikalta.

Väylä 14: Mando kierrettävä vasemmalta. Jos heitto menee ohi mandosta, niin jatko yhdellä
rangaistusheitolla edelliseltä heittopaikalta.

Väylä 15: Mando kierrettävä oikealta. Jos heitto menee ohi mandosta, niin jatko yhdellä
rangaistusheitolla drop zonelta.

Väylä 18: Tuplamando. Jos heitto menee ohi mandosta, niin jatko yhdellä rangaistusheitolla
drop zonelta.

Väylille 9 ja 14 haettu waiverit Tour Managerilta.

https://drive.google.com/file/d/1W9jtLPIAjCUhp6MKAPagCFDMs9BB4Nc3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WCnS4EqeK6Y-bEk3Ktl8YaSNKx0TD4Fz/view?usp=sharing


KIRJAAMINEN
- Kilpailussa käytetään nelinkertaista kirjausta (Metrix, UDisc ja tuloskortit), joista kaikki

ovat virallisia kirjausmenetelmiä.
- Sähköinen kirjaus mahdollistaa tulosten seuraamisen yleisölle. Pyydämmekin että

suhtaudutte sähköiseen kirjaamiseen ison yleisön palvelemisena.
- Yksi ryhmän jäsenistä merkitsee ryhmän pelaajien tulokset Metrixiin. Toinen ryhmän

jäsenistä merkitsee ryhmän pelaajien tulokset ja statistiikat UDisciin. Kolmas ja
mahdollinen neljäs pelaajat täyttävät tuloskorti.

- Tulokset on allekirjoitettava sekä UDiscissä että Metrixissä
- Jos ryhmä ei halua/voi käyttää sähköistä kirjanpitoa, niin ryhmä kirjaa tulokset

paperikortteihin nelinkertaisella tuloskirjauksella.
- Koko ryhmä tulee kierroksen jälkeen yhdessä tulosteltalle, missä varmistetaan että

tulokset on allekirjoitettu kaikkien osalta.

Kirjaamiskäytäntöä tarkennettu yhteistyössä Prodigy Disc Europen ja Suomen
Frisbeegolfliiton kanssa:

- Jokaisen pelaajan on kirjattava tulokset jollain kirjausmenetelmällä. Koska Udisc
sekä Metrix ovat liiton ja Prodigy Disc Pro Tourin kumppaneita, suositellaan että yksi
kirjaa Udiscin, yksi Metrixin ja kaksi paperisen tuloskortin.

- Jos pelaaja ei halua kirjata jotain tiettyä tapaa, ei häntä voida siihen pakottaa. Riittää
kun tulokset on kirjattu johonkin tarjolla olevista vaihtoehdoista.

PYSÄKÖINTI

Kisakeskuksen parkkipaikat varattu vain pelaajien ja toimitsijoiden käyttöön. Noudattakaa
liikenteenohjaajien ohjeita ja pysäköikää autot mahdollisimman tiiviisti. Yleisön pysäköinti
Puijolle nousevan tien varteen ja Puijon majan pihaan.

LÄMMITTELY

Ensimmäisen väylän heittopaikan läheisyydessä on puttikoreja ja draiviverkko, joka on
kilpailupäivinä varattu kilpailijoiden vapaaseen lämmittelyyn.

Kilpailuradan väylillä lämmittely ja harjoittelu on kiellettyä kilpailun ollessa käynnissä
(ensimmäisen ryhmän lähdöstä viimeisen ryhmän kierroksen päättymiseen).

VESIPISTEET

Vesipisteet löytyvät kisakeskuksesta ja väylän 9 heittopaikalta.

WC

Ykkösväylän välittömässä läheisyydessä ulko-WC.



KAHVIO

Kisakeskuksessa palvelee kahvio koko viikonlopun ajan pelaajia ja yleisöä. Myynnissä
suolaista, makeaa ja makkaraa. Käteis- tai korttimaksu.

Kahvion lisäksi paikalla Vivobarefoot-kenkien esittelyä ja myyntipiste.

AIKATAULU

Torstai 29.7.

Rata varattu Pro Tour-kilpailijoiden vapaaseen harjoitteluun.

Perjantai 30.7 | Kilpailupäivä 1

Golflähdöt 10 minuutin välein alkaen klo 08:00.

Ilmoittautuminen kilpailukeskuksella viimeistään 15 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa.

Lähtöjärjestys MPO, FPO, FP40, MP40, MP50, MP60.

Lauantai 31.7 | Kilpailupäivä 2

Golflähdöt 10 minuutin välein alkaen klo 08:00.

Lähtöjärjestys MP40, MP50, MP60, MPO, FP40, FPO.

Ilmoittautuminen kilpailukeskuksella viimeistään 15 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa.

Ryhmät ja lähtöajat julkaistaan perjantaina 30.7, kun kaikki tulokset ovat selvillä. Tarkasta
oma lähtöaikasi vielä kilpailupäivän aamuna.

Sunnuntai 1.8. | Kilpailupäivä 3

Golflähdöt 10 minuutin välein alkaen klo 08:00.

Lähtöjärjestys MPO, MP60, MP50, MP40, FP40, FPO, MPO top 20.

Ilmoittautuminen kilpailukeskuksella viimeistään 15 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa.

Ryhmät ja lähtöajat julkaistaan lauantaina 31.7, kun kaikki tulokset ovat selvillä. Tarkasta
oma lähtöaikasi vielä kilpailupäivän aamuna.

Tarvittavat ratkaisupelit heti tulosten selvittyä.

SD-väylät: Väylät 1-5 niin pitkään kuin ratkaisu syntyy.



PALKINNOT

Kaikissa luokissa rahapalkinnot, noudattaen PDGA:n TOP25% -ohjetta.

Rahapalkintoa ei ole mahdollista vaihtaa tuote- tai lahjakorttipalkintoon. Amatööripelaajan
kieltäytyessä rahapalkinnosta siirtyy palkinto ja sitä seuraavat palkinnot tarjottavaksi
seuraaville sijoille.

Palkintojen saajat ja summat ilmoitetaan kisan uutisissa välittömästi kisan päättymisen
jälkeen.

Palkintopotit

Kilpailun luokkakohtaiseen palkintopottiin 45,00 €/kilpailija.

Tourin luokkakohtaiseen palkintopottiin 15,00 €/kilpailija.

Lisäraha

Kiertueen pääyhteistökumppani Prodigy Disc Europe tuo osakilpailun palkintopottiin
vähintään 1000 € lisärahaa.

Palkintojen maksaminen

Rahapalkintojen maksua varten pelaajan on ilmoitettava tilinumero ja henkilötunnus kilpailun
järjestäjälle s-postilla. Palkinnoista lähetetään palkinnonsaajille muistutusmeili su 8.8.

Rahapalkinnot maksetaan viimeistään kilpailua seuraavana keskiviikkona.

Vuorelan Veikot ry ja Deep In The Forest ry ilmoittavat lainmukaisen velvollisuutensa myötä
yksittäisen yli 100 euron arvoisen raha-, lahjakortti- tai tuotepalkinnon voittajan tiedot
palkintoarvoineen tulorekisteriin (pl. arvontapalkinnot).

PALKINTOJENJAOT

Palkintojenjako välittömästi sarjan päättymisen jälkeen kisakeskuksessa. TOP-3 sijoittuneita
pelaajia pyydetään tulemaan kuvattavaksi palkintopallille.

TUPAKOINTISÄÄNTÖ

Pro-tourilla, amatööritoureilla, SM-kilpailuissa sekä kaikissa SFL:n alaisissa A- ja B-tier
-kilpailuissa kaikkien tupakkatuotteiden (tupakka, sikari, piippu, nuuska, purutupakka) ja
sähkösavukkeiden sekä vesipiipun käyttö on kierroksen aikana kielletty. Kielto on
voimassa 2 min ilmoituksesta aina tuloskortin palautukseen saakka.

Kieltoa rikkovaa rangaistaan säännön 812 C mukaan.


