
PELAAJAOPAS: SIILINJÄRVI OPEN 2022

Vuorelan Veikot toivottaa sinut tervetulleeksi pelaamaan
Siilinjärvi Open-kilpailua Tarinalaakson frisbeegolfradoille!

KILPAILUNJOHTO

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

KENTÄT

Kisakeskukset kummankin kentän ykkösväylän vieressä.

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 kaksinkertaista kirjanpitoa (Metrix ja tuloskortti). Yksi pelaajista täyttää
Metrixin ja yksi paperisen tuloskortin. Ryhmän ensimmäinen pelaaja noutaa tuloskortin
kisakeskuksesta ennen jokaista kierrosta ja yksi ryhmän pelaajista palauttaa sen kierroksen
jälkeen kisakeskukseen.

Jokaisen kilpailijan tulee allekirjoittaa tuloksensa Metrixissä kierroksen päätteeksi ja
tulosrivin tarkastamisen jälkeen. Ryhmä vertaa kierroksen päätteeksi paperista tuloslappua
Metrixiin kirjattuihin tuloksiin.

Mikäli kilpailijalla ei ole mahdollisuutta allekirjoittaa tulostaan itse, tulee hänen pyytää TD:tä
kuittaamaan tuloksensa.

Tuloksen allekirjoittaminen tulkitaan tuloskortin palauttamiseksi. Allekirjoittamaton tulosrivi =
palauttamaton tuloskortti.

AIKATAULU

LAUANTAI 7.8

● Ilmoittautumisen vahvistaminen viimeistään puoli tuntia ennen ensimmäistä kierrosta
pelattavan kentän kisakeskuksessa.

● Toiselle kierrokselle ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
● Ryhmän ensimmäinen pelaaja ottaa tuloskortin kisakeskuksesta.
● Pelaaja ilmoittaa TD:lle, mikäli jää kierrokselta pois.

LOHKO NEW COURSE OLD COURSE

A (MPO) 14.00 8.00

B (MP40, MP50, MP60) 17.00 11.00

C (MA2, MA3, MA4) 8.00 14.00

D (FPO, FA3, MJ18, MJ15,) 11.00 17.00



SUNNUNTAI 8.8

● Kolmannelle kierrokselle ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
● Ryhmän ensimmäinen pelaaja ottaa tuloskortin kisakeskuksesta.
● Pelaaja ilmoittaa TD:lle, mikäli jää kierrokselta pois.

LOHKO NEW COURSE OLD COURSE

A (MPO) 9.00

B (MP40, MP50, MP60) 12.00

C  (MA2, MA3, MA4) 9.00

D  (FPO, FA3, MJ18, MJ15) 12.00

MAHDOLLISET JATKOPELIT KOLMANNEN KIERROKSEN KENTÄN YKKOSVÄYLÄLTÄ
ALKAEN, NIIN PITKÄÄN KUN RATKAISU SYNTYY. PRO-LUOKISSA PELATAAN VAIN
VOITOSTA, AM- JA JR-LUOKISSA RATKOTAAN SIJAT 1-3.

PYSÄKÖINTI

Old Course:

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

New Course:

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

VESIPISTEET

Vesipisteet löytyvät kummankin kentän ykkösväylän läheisyydestä. Veden määrä rajoitettu,
joten kannattaa varautua mahdollisimman hyvin omilla vesillä.

WC

WC löytyy Old Coursen ykkösväylän läheisyydestä. New Coursella käytössä myös
Laturastin majan pihassa oleva WC.



PALKINNOT

Palkintojen saajat ja summat ilmoitetaan Discgolfmetrixin uutisissa välittömästi kisan
päätyttyä. Palkintoilmoitukset osoitteeseen frisbeegolf@veikot.fi sunnuntaihin 7.8 klo 20.00
mennessä, jotta saamme lähetettyä TD-raportin ja ratingit ajoissa tulevan tiistain
päivitykseen. Palkinnot maksetaan pelaajille maanantaina 8.8.

PALKINTOJENJAOT

Sarjojen Top-3 sijoittuneita pyydetään tulemaan kuvattavaksi kisakeskusten palkintopalleille
kisan jälkeen. Sarjoissa MA2, MA3, MA4, FA3, MJ18 ja MJ15 pokaalit, jotka noudetaan
kisakeskuksesta.

TUPAKOINTISÄÄNTÖ

PDGA C-Tierin kisassa tupakointi sallittu siirtymillä ja odotellessa omaa pelivuoroa väylän
jälkeen. Tupakointi tulee tapahtua sivummalla ja roskaaminen ehdottomasti kielletty.

LISÄKILPAILUT

Komerofood palkitsee kaikki holarin tehneet tuotepaketeilla.

https://komerofood.fi/

