
PELAAJAOPAS: TAHKOVUORI OPEN 18-19.7.2020 
 
Vuorelan Veikot ja Tahkon frisbeegolf toivottavat sinut 
tervetulleeksi pelaamaan Tahkovuoren upeisiin maisemiin! 
 
Tärkeimmät tiedot on julkaistu kisan tiedoissa Discgolfmetrixissä 
mutta tässä vielä joitakin tarkentavia ohjeita. 
 
KILPAILUN HENKILÖSTÖ 
 
TD: Janne Mönkkönen 0443056441 
VARA-TD: Pasi Saarnisaari 0405388389 
VARA-TD: Lauri Vehniäinen 0407274567 
 
PYSÄKÖINTI 
 
Pysäköintitila ykkösväylän välittömässä läheisyydessä on rajattu. 
Lisäparkkitilaa käytössä edellisellä tasanteella ennen ykkösväylää sekä 
hiekkatiellä kisakeskuksesta eteenpäin. Ethän pysäköi väylän 18 
varteen. Suosittelemme saapumaan paikalle kimppakyydein. 
 
RUOKAILU 
 
Kisakeskuksen yhteydessä sijaitseva Panorama Bar tarjoaa viikonlopun 
ajan kisailijoille -10 prosentin alennuksen ravintola tuotteista. 
Ruokalistalta löytyvät esimerkiksi Suomen parhaat burgerit (TD:n 
mielipide). 
 
PELATTAVA KISARATA 
 
Pelataan Tahkovuori DGP:n kiinteää kisalayouttia seuraavin muutoksin ja 
ohjeistuksin: 
 
Väylä 1: Lisätty drop zone kadonneille kiekoille. Jos avausheitto häviää, voit jatkaa 
yhdellä rangaistusheitolla drop zonelta. Drop zone merkitty valkoisin kepein ja 
merkkausmaalilla. 



Väylä 5: Lisätty drop zone mandolle. Jos avausheitto menee ohi mandosta, niin jatko 
yhdellä rangaistusheitolla drop zonelta. Mandolinja merkitty valkoisella kepillä. Drop 
zone merkattu valkoisin kepein ja merkkausmaalilla. Väylällä myös väyläkello 
avausmerkin antamiseksi seuraavalle ryhmälle. 
 
Väylä 8: Väylän vasemmalla reunalla oleva suuri risukasa on vapautusaluetta. Jatko 
ILMAN rangaistusta siitä, mistä kiekko meni vapautusalueelle. Alue merkitty 
kepityksellä. 
 
Väylä 15: Lisätty drop zone kadonneille kiekoille. Jos avausheitto häviää, 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. 
 
AIKATAULU 
 
LAUANTAI 
 
1.kierros: Golflähdöt sarjoittain (mahdollisesti joitakin sekaryhmiä) klo 8-13. 
 
2. kierros: Golflähdöt ensimmäisen kierroksen ryhmissä klo 13-18. 
 
SUNNUNTAI 
 
Golflähdöt klo 8.00 alkaen järjestyksessä. 

● MJ18 
● MP60 
● MP50 
● MP40 
● MA3 
● FPO 
● MPO 

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



MAHDOLLISET JATKOPELIT VÄYLÄT 17 JA 18, NIIN PITKÄÄN KUN RATKAISU SYNTYY. 
JATKOPELEJÄ PELATAAN PRO-LUOKISSA VOITOSTA JA AM-LUOKISSA (MA3 JA 
MJ18) SIJOISTA 1-3. 
 
PALKINNOT 
 
Palkintojen maksu: Palkintojen saajat 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. 

 
 


