
PELAAJAOPAS: JOUKKUEFRISBEEGOLFIN SM 2021

Vuorelan Veikot toivottaa sinut tervetulleeksi pelaamaan
Joukkuefrisbeegolfin SM 2021-kilpailua Tarinalaakson
frisbeegolfradoille Siilinjärvelle!

KILPAILUNJOHTO

TD: Janne Mönkkönen 0443056441
VARA-TD: Pasi Saarnisaari 0405388389

KISAKESKUS

Laturastin maja, Huvikummuntie 45 (New Coursen välittömässä läheisyydessä)
Ajo-ohje: Aja Huvikummuntietä eteenpäin New Coursen ykkösväylältä noin 200 metriä ja
kisakeskus löytyy oikealta.

KENTÄT

Tarinalaakso Disc Golf New Course (19 väylää)
Ratakartta: https://drive.google.com/file/d/1ccUP6r6iXXMAqRnGLSvQC3mYVuncT2EJ/view

Väylä 6: Mando kierrettävä oikealta. Jos heitto menee ohi mandosta, jatko yhdellä
rangaistusheitolla avausheittopaikalta.

Väylä 8: Mando kierrettävä vasemmalta. Jos heitto menee ohi mandosta, jatko yhdellä
rangaistusheitolla drop zonelta.

Väylä 10: OB-kepitys väylän vasemmassa laidassa lammen rannassa.

Väyläkellot väylillä 4, 5, 13 ja 16. Soittakaa niitä, kun ohitatte nämä paikat.

Tarinalaakso Disc Golf Old Course (19 väyläinen layout)
Ratakartta: https://drive.google.com/file/d/1fsbsFVV3V7ScCUMz1oTrVC5FcC4Ih7ca/view

Väylä 1: OB-alueena hiekkakumpu.

Väylä 9: Tuplamando. Jos heitto menee ohi mandolinjasta, jatko yhdellä rangaistusheitolla
drop zonelta.

Väylä 13: OB-alueena kepitetty alue ennen koria.

Väylä 18: OB-alueena kepitetty alue väylän alussa.

Väyläkellot väylillä 8 ja 18. Soittakaa niitä, kun ohitatte nämä paikat.

https://drive.google.com/file/d/1ccUP6r6iXXMAqRnGLSvQC3mYVuncT2EJ/view
https://drive.google.com/file/d/1fsbsFVV3V7ScCUMz1oTrVC5FcC4Ih7ca/view


KIRJAAMINEN

Kilpailussa käytetään Metrix-tuloskirjanpitoa ja paperikirjanpitoa. Yksi ryhmän pelaajista
täyttää Metrixin ja tämän lisäksi molemmat joukkueet täyttävät myös paperisen tuloskortin.
Joukkueen kapteeni saa kaikkien kierrosten tuloskortit ilmoittautumisen yhteydessä ja näihin
kirjoitetaan joukkueen/parien nimet ennen kierrosta. Ryhmä vertaa kierroksen päätteeksi
paperisia tuloslappuja Metrixiin kirjattuihin tuloksiin. Kapteeni palauttaa joukkueen tuloskortin
kierroksen jälkeen kisakeskukseen. Epäselvissä tilanteissa paperikortti on virallinen
kirjausmenetelmä.

PYSÄKÖINTI

Old Course:

Pysäköinti kentän hiekkaparkkiin tai varaparkkiin, josta pääsee kätevästi kentän yläväylille
3-12. (varaparkki sijaitsee Kumpusentietä eteenpäin noin 400 metriä ja oikealla).
Ykkösväylän monttuun menevän portin alapuolelle voi myös pysäköidä. Kumpusentien
varteen pysäköinti ehdottomasti kielletty. Old Coursen parkkipaikka varattu vain pelaajille.

New Course:

Pysäköinti Huvikummuntien varteen ja Laturastin majan pihaan. Koko tien laita käytössä
lukuunottamatta pururadan kohtaa puttikorin jälkeen.

VESIPISTEET

Old Course: Väylä 1 ja väylä 11.

New Course: Väylä 1 ja väylä 9 (kisakeskuksessa).

Ilmoitattehan TD:lle jos vesi pääsee loppumaan, niin täydennämme vesipisteitä.

WC

Ulko-WC löytyy Old Coursen ykkösväylän läheisyydestä. New Coursella käytössä myös
Laturastin majan WC sisällä ja majan pihassa oleva ulko-WC.

PESEYTYMISMAHDOLLISUUS JA SAUNA

Kisakeskuksessa Laturastin majalla on peseytymismahdollisuus molempina päivinä koko
päivän ajan. Tämän lisäksi kumpanakin päivänä sauna on lämmin klo 17.00 alkaen.



RUOKAILU JA KAHVIO

Ruokailu kumpanakin päivänä kisakeskuksessa Laturastin majalla klo 12.30-14.30. Ruokailu
vain etukäteen tilanneille joukkueille. Maksu paikan päällä ennen ruokailua. Laturastin
majalla palvelee myös kahvio koko viikonlopun ajan pelaajia ja yleisöä. Myynnissä suolaista,
makeaa ja makkaraa.

AIKATAULU

LAUANTAI 19.6

● Ilmoittautumisen vahvistaminen klo 9.00-9-30 New Coursen yhteydessä olevasta
kisakeskuksesta (Laturastin maja, Huvikummuntie 45). Joukkueen kapteeni käy
ilmoittautumassa kisakeskuksessa kilpailuun.

● Toiselle kierrokselle ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

SUNNUNTAI 20.6

● Ilmoittautumisen vahvistaminen klo 9.00-9-30 New Coursen yhteydessä olevasta
kisakeskuksesta (Laturastin maja, Huvikummuntie 45). Joukkueen kapteeni käy
ilmoittautumassa kisakeskuksessa kilpailuun.

● Neljännelle kierrokselle ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

LOPULLINEN AIKATAULU, PELIMUODOT JA PELATTAVAT KENTÄT

NEW COURSE OLD COURSE PELIMUOTO

LAUANTAI 19.6

10.00 SEKA AVOIN Tough Alternative Shot

15.00 AVOIN SEKA Max2 Best Shot

SUNNUNTAI 20.6

10.00 SEKA AVOIN Modified Alternate Shot

15.00 AVOIN SEKA Best Alternate Shot



PALKINNOT

Kilpailun pääsponsori Powergrip palkitsee lahjakorteilla kummankin sarjan parhaat joukkueet
seuraavasti:

● 1. 200€
● 2. 150€
● 3. 100€

Lahjakorttipalkinnot toimitetaan joukkueille kisan jälkeisellä viikolla.

PALKINTOJENJAOT

Palkintojenjako välittömästi kisan päättymisen jälkeen kisakeskuksessa Laturastin majalla
(kummatkin sarjat). TOP-3 sijoittuneille joukkueille jaetaan muistopalkinnot ja otetaan
joukkuekuvat.

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.

LISÄKILPAILUT

Seat Center Kuopio CTP-kilpailu New Coursen väylällä 2 (kaikilla pelaajilla sama kisa).
Palkintona tuotepaketti. Holarista tämän lisäksi 100€ lahjakortti K-Ryhmän kauppoihin. Mikäli
useampi holari, niin palkinnot arvotaan holarin tehneiden kesken.

Komerofood lahjoittaa jokaisesta holarista tuotepaketin holarin heittäjälle.



PELIMUOTOJEN SELITYKSET

Joukkueparigolf vuoroheitto huonommasta heitosta (Tough Alternative Shot)

Joukkue jaetaan kahteen pariin. Koko joukkue pelaa samassa ryhmässä toisen
joukkueen kanssa.

Joukkueen ensimmäisen parin molemmat heittäjät heittävät avauksen, joista
vastustaja valitsee huonomman jatkopaikaksi. Joukkuuen toisen parin heittäjät
jatkavat valitusta paikasta. Seuraavalta lieltä heittää taas avannut pari ja väylää
jatketaan vuorotellen kunnes väylä on pelattu loppuun.

Pariton pari avaa jokaisen parittoman väylän (1,3,5,…,17) ja parillinen vastaavasti
parilliset väylät.

Max2 paras heitto pareittain (Max2 Best Shot)

Parin molemmat pelaajat  avaavat ensimmäisellä väylällä. Tässä pelimuodossa saa
käyttää korkeintaan kahdella peräkkäisellä väylällä saman pelaajan avausheittoa.
Muita heittoja ei ole rajoitettu, eli molemmat saavat aina heittää jatkoheitot. Pari itse
päättää kummalta lieltä jatkaa.

Parigolf pareittain vuoroheitoin (Modified Alternate Shot)

Pariton pelaaja avaa jokaisen parittoman väylän (1,3,5...) ja parillinen vastaavasti
parilliset väylät (2,4,6...) Heittäjät vuorottelevat ja heittävät aina edellisen heittäjän
heiton tuomasta heittopaikasta. Aloitusheiton jälkeen parin pelaajat heittävät
vuorotellen,kunnes reikä on pelattu loppuun.

Joukkueparigolf paremmasta heitosta (Best Alternate Shot)

Pelataan parigolfia joukkueena, niin että käytössä on sekä pariton pari että parillinen
pari. Kapteeni ilmoittaa parit ennen viimeistä kierrosta kilpailujohdolle.

Pariton pari avaa jokaisen parittoman väylän (1,3,5,…,17) ja parillinen vastaavasti
parilliset väylät. Avausheittojen jälkeen jatketaan paremmasta avauksesta ja nyt
vuorossa on se pari, joka ei avannut väylää. Seuraavalta lieltä jatkaa taas avannut
pari.

Pari vaihtuu joka kierrokselle. Eli pelaat kunkin pelimuodon aina joukkueesi eri
pelaajan kanssa.


