
PELAAJAOPAS: TAHKOVUORI OPEN SPONSORED
BY OSUMA 16-17.7.2022

Vuorelan Veikot ja Tahkon frisbeegolf
toivottavat sinut tervetulleeksi pelaamaan
Tahkovuoren upeisiin maisemiin!

KILPAILUN HENKILÖSTÖ

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

KISAKESKUS

Panorama Bar (Tahkomäentie 333, 73310 Nilsiä)
https://www.panoramabar.fi/

Ykkösväylä sijaitsee noin 100 metriä Panorama Barilta hiekkatietä
eteenpäin.

PYSÄKÖINTI

Pysäköinti tapahtuu parkkipaikalle, joka sijaitsee noin 100 metriä ennen
Panorama Baria. Panorama Barin pihaan ja ykkösväylän läheisyyteen
pysäköinti kielletty. Suosittelemme saapumaan paikalle kimppakyydein
mikäli mahdollista.

RUOKAILU JA PESEYTYMINEN

Kisakeskuksen yhteydessä sijaitseva Panorama Bar tarjoaa viikonlopun
ajan kisailijoille -10 prosentin alennuksen ravintolan tuotteista.
Ruokalistalta löytyvät esimerkiksi Suomen parhaat burgerit (TD:n
mielipide). Ravintolan keittiö auki molempina päivinä klo 16.00 asti.
Lauantaina ravintolasta saa juomaa iltaan asti.

https://www.panoramabar.fi/


Kisakeskuksessa sauna-, palju- ja suihkumahdollisuus molempina
päivinä kisan jälkeen. Omat pyyhkeet mukaan.

PELATTAVA KISARATA

Väylä 5: Mando kierrettävä oikealta. Lisätty Drop Zone mandolle. Jos avausheitto
menee ohi mandosta, niin jatko yhdellä rangaistusheitolla drop zonelta. Mandolinja
merkitty valkoisella kepillä. Drop zone merkattu metallilätkillä maahan ja
merkkausmaalilla. Kadonneen avausheiton jälkeen jatketaan myös drop zonelta.

Väylä 8: Väylän vasemmassa laidassa oleva tukkikasa on vapautusaluetta. Mikäli
kiekko päätyy tukkikasaan, voit jaksaa ilman rangaistusta siitä kohdasta mistä kiekko
oletettavasti päätyi tukkikasaan.

Väylä 15: Lisätty drop zone kadonneille kiekoille. Jos avausheitto katoaa, voit jatkaa
yhdellä rangaistusheitolla drop zonelta. Drop zone merkattu valkoisin kepein ja
merkkausmaalilla.

Pelin sujuvoittamiseksi väylä pelataan siten, että seuraava ryhmä avaa siinä
vaiheessa, kun edellinen ryhmä on poistumassa korilta.

Väylä 16: Väylällä pakollinen spottaus kaikilla ryhmillä pelin sujuvoittamiseksi.
Ryhmän viimeisenä avaava menee spottaamaan väylän muille pelaajille ja muut
vastavuoroisesti spottaavat viimeiselle heittäjälle.



KIRJAAMINEN

Kilpailussa käytetään Metrix-tuloskirjanpitoa. Yksi pelaajista täyttää
myös 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

Ilmoittautuminen kierrokselle viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöaikaa
kisakeskuksessa. Aloitusväylälle siirtyminen 5 minuuttia ennen
lähtöaikaa.

LAUANTAI 16.7

1.kierros klo 8.00 alkaen golflähdöillä arvotuissa ryhmissä seuraavassa
järjestyksessä:

● MP60
● MP50
● MP40
● FP40
● MA4
● MJ18
● MJ15
● MA3
● MA2
● FA3
● FPO
● MPO

SUNNUNTAI 17.7

2.kierros klo 8.00 alkaen golflähdöillä tuloslistan mukaisissa ryhmissä
seuraavassa järjestyksessä:

● MP60
● MP50
● MP40
● FP40
● MA4
● MJ18
● FJ18
● MJ15
● MA3
● MA2
● FA3
● FPO



● MPO

MAHDOLLISET JATKOPELIT VÄYLÄT 17 JA 18, NIIN PITKÄÄN KUN
RATKAISU SYNTYY.

JATKOPELEJÄ PELATAAN PRO-LUOKISSA VOITOSTA JA
AM-LUOKISSA (MA2, MA3, MA4, FA3, MJ18 JA MJ15) SIJOISTA 1-3.

VESIPISTEET

Vesipiste löytyy kisakeskuksesta. Vettä löytyy myös väylien 9/12
läheisyydestä.

WC

WC löytyy ykkösväylän välittömästä läheisyydestä Panorama ravintolan
yhteydestä.

PALKINNOT

Palkintojen maksu: Palkintojen saajat ja summat ilmoitetaan kisan
uutisissa kisan jälkeen. Pelaajat ilmoittavat tietonsa (tilinumero
rahapalkintoa varten ja sähköposti lahjakorttia varten) osoitteeseen
frisbeegolf@veikot.fi välittömästi kisan jälkeen. Yli 100€ palkinnoissa
ilmoitettava myös henkilötunnus.

PALKINTOJENJAOT

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


