
 

 

 

 

Covid-19 -vastuuvapaussopimus 
 

POIKKEUSTOIMET COVID-19 PANDEMIAN VUOKSI 

 

● Jokaisen kilpailijan on sitouduttava noudattamaan koronaviruksen aiheuttaman pandemian 

vuoksi käytössä olevia poikkeustoimia ja rajoituksia 

 

● Kilpailuun osallistuvan pitää sitoutua PDGA:n COVID-19 vastuuvapautussopimukseen: 

 

Ymmärrän, että osallistuminen tähän tapahtumaan sisältää riskin loukkaantumiselle tai 

kuolemalle ja vapautan kilpailun järjestäjän, kilpailunjohtajan ja PDGA:n vastuusta liittyen 

loukkaantumiseeni, menetykseeni, omaisuusvahinkoihini tai kuolemaani, jotka liittyvät 

osallistumiseeni tähän tapahtumaan. 

 

Lisäksi ymmärrän ja tiedostan, että tällä hetkellä on liikkeellä maailmanlaajuinen COVID19- 

pandemia, ja että osallistun tähän tapahtumaan omalla riskilläni, ja että mitkään kilpailuun 

liittyvät turvallisuustoimet, jotka on suunniteltu estämään COVID19-viruksen leviämistä, eivät 

takaa, etten saa COVID19-tautia. 

 

Edellä mainituista huolimatta, vahvistan vapauttavani kilpailun järjestäjän, kilpailunjohtajan ja 

PDGA:n vastuusta liittyen mahdolliseen loukkaantumiseeni, menetykseeni, omaisuus-

vahinkoihini tai kuolemaani liittyen, jotka voin kohdata COVID19-viruksen myötä, ja jotka 

liittyvät osallistumiseeni tähän tapahtumaan. 

 

Teksti on käännös PDGA:n englanninkielisestä vastuuvapautusta koskevat tekstistä. 

Alkuperäinen on luettavissa täällä: https://www.pdga.com/event-director-covid-19-

acknowledgement (sivun alareunassa). 
 

 

Pelaajia koskevat erityistoimenpiteet (Suomen frisbeegolfliiton yleinen ohjeistus) 

 

SFL:n antamasta kattavasta ohjeesta löytyy kattavat pelaajia koskevat ohjeet. Tässä poimittuna 

tärkeimmät ohjeet ja määräykset: 

• Osallistuminen on ehdottomasti kiellettyä, mikäli sinulla on mitään sairastumiseen 

viittaavia oireita 

• Riskiryhmään kuuluvien suositellaan välttämään lähikontakteja eikä yleisötilaisuuksiin 

(myös kilpailut) osallistumista suositella 

• Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Suosittelemme oman käsidesin ottamista 

mukaan bagiin 

• Vältä kaikkia lähikontakteja kuten kättelyitä ja ylävitosia 

• Koske vain omiin pelivälineisiin, puttaa vain tyhjään koriin 

• Pidä jatkuvasti 1-2 metrin turvaväli muihin 

• Vältä tarpeetonta oleskelua kilpailutoimistolla, radalla ja radan huoltorakennuksissa 
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Kuusamo Open 2021, jonka yhteydessä pelataan myös Frisbeegolf Rukan 

seuranmestaruuksista! 

 

Kilpailuun osallistuminen ei vaadi lisenssiä eikä seuran jäsenyyttä! 

 

Jokaisen kierroksen aikataulut ja ryhmät tulevat esille kierroksen omalle sivulle, näytä 

ryhmät linkin taakse! 

 

 

 

1. kierroksella yhteislähtö, poolit ja lähtöväylät tulevat esille metrixiin! 

 - Kierroksen lähdöt siten, että jokainen pelaaja huolehtii olevansa lähtöväylällä 10 

 - minuuttia ennen starttia. 

- Ryhmän numero on samalla myös ryhmän aloitusväylä 

 - Pelaajakokous videon muodossa, linkki tulee myöhemmin 

 

 

2. kierroksella yhteislähtö, poolit ja lähtöväylät tulevat esille metrixiin. 

 - Kierroksen lähdöt siten, että jokainen pelaaja huolehtii olevansa lähtöväylällä 10 

 - minuuttia ennen starttia. 

 - Ennen kierrosta ei ole pelaajakokousta! 

 

 

Finaalikierroksella (Ruka) golf-lähdöt 10 minuutin välein. 

 - Kierroksen lähdöt väylältä 1! 

 - Lähtöajat tulevat esille metrixiin! 

 

 

 

 

Aikatauluista jne. ilmoitetaan facebookissa (Frisbeegolf Ruka – ryhmä), instagramissa 

(frisbeegolfruka) ja metrixissä kisasivuilla! 

 
 

Kisaviikonlopussa mukana holarikisa. Jokainen kierros mukana kisassa, osallistumismaksu 

3 € / pelaaja (sis. kaikki kierrokset). Holarin heittäjälle koko potti, tasatilanteessa potti jaetaan. Jos ei tule 

holareita, jaetaan osallistumismaksuista kertynyt potti takaisin arpomalla holaripottiin osallistuneiden kesken. 

Holaripottiin osallistuvat maksavat 3 € holaripotin kisamaksun yhteydessä! 

 

Kilpailijoille on järjestetty ruokailumahdollisuus Ruok-burgeriin ja Pizzeria Rukaan. Saamme 

molemmista ravintoloista 20 % alennuksen kisapassia esittämällä. Tarjous voimassa lauantaista sunnuntaihin. 

Kilpailijat saavat pelaajapassin ensimmäiselle kierrokselle lähdettäessä. 

 

 

RAHAPALKINTOJEN JAKAUMA SEKÄ TUOTEPALKINNOT TULEVAT ESILLE 

MYÖHEMMIN! 

 

 

 

 

 
 



 

  



  



  



  



  



 



 



 



 



 



 


