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DisCats Tourilla NOUDATETTAVAT ERITYISJÄRJESTELYT/-

OHJEET 

- Osallistuessaan kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan järjestävän 

seuran ilmoittamaa ohjeistusta sekä antaa automaattisesti vastuuvapauden 

kilpailun järjestäjälle koronatapauksiin liittyen: KILPAILUSSA 

NOUDATETTAVAT ERITYISJÄRJESTELYT/OHJEET 

- Suomen Frisbeegolfliiton (SFL) kaikki koronavirusinfo löytyy kootusti 

täältä: https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/ 

- SFL:n julistemuotoinen ohjeistus hygieeniseen toimintaan 

kilpailupaikalla (löytyy myös radan ilmoitustaululta / 

kisatoimistosta): https://frisbeegolfliitto.fi//wp-

content/uploads/2020/05/SFL_julistepohja-kisapaikalle-A4.pdf 

- Kilpailun järjestävä seura seuraa ja noudattaa kaikessa toiminnassaan 

SFL:n seuroille tiedottamia ohjeita 

https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/
https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/05/SFL_julistepohja-kisapaikalle-A4.pdf
https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/05/SFL_julistepohja-kisapaikalle-A4.pdf


Tuloskirjanpito: 

- Kilpailussa käytetään kaksinkertaista kirjanpitoa (Metrix + paperinen tuloskortti). OMAT 

KYNÄT MUKAAN! 

- Jokaiselle ryhmälle annetaan mukaan paperinen tuloskortti Metrixin ryhmätiedoissa ensin 

mainitulle pelaajalle. 

- Kierroksen jälkeen jokaisen kilpailijan on allekirjoitettava tuloksensa Metrixissä tai pyydettävä 

TD:tä kuittaamaan tulosrivi. 

- Tuloksen allekirjoittaminen Metrixissä = tuloskortin palautus. 
Allekirjoittamaton tulosrivi tulkitaan palauttamatta jätetyksi tuloskortiksi, josta rangaistus on kaksi 

heittoa. 

- Kierroksen jälkeen ryhmän tulee yhdessä varmistaa, että paperinen tuloskortti täsmää Metrixin 

kanssa ja ryhmän pelaajista yksi käy palauttamassa paperisen tuloskortin. 

- Kierroksen aikana ryhmä sopii kirjaamisvuoroista tasapuolisesti keskenään, esim. ryhmässä kaksi 

pelaajaa tekee Metrix-kirjaukset puoliksi ja kaksi pelaajaa kirjaa tulokset puoliksi paperikorttiin. 

Huom! Koronapandemian aikana paperisen tuloskortin kierrättämistä pelaajalta toiselle ei 

kuitenkaan suositella, joten vaihtakaa ennemmin Metrix-kirjausvuoroja. 

 

 

 

 

Oheiskilpailut:  

Molemmilla kierroksilla on voimassa kolme CTP-väylää kaikilla luokilla 

yhteiset. 

Väylällä #5 DisCats CTP 1. 

Väylällä #11 DisCats CTP 2. 

Väylällä #17 Joen Tikkituote CTP 

 

 



Yleiset ohjeet ja väyläkohtaiset säännöt 

• Utrassa on erittäin paljon vielä lunta ja kisassa on sallittua käyttää naruja kiekoissa. 

• Kierroksen sujuvoittamiseksi väylillä #1, #2, #3, #4, #6, #7, #10, #11, #12 suositellaan 

käyttämään spotteria! Kadoinneiden kiekkojen tilanteessa laitetaan heti kolmen (3) 

minuutin kello käyntiin, kun koko ryhmä on etsimässä kadoksissa olevaa kiekkoa. 

• Koska lunta on reilusti ja suurin osa OB-tolpista on lumen alla, niin kisossa OB-rajat ovat 

Utrassa seuraavan taulukon mukaiset. 

• Taulukon ja Mando-sääntöjen jälkeen löytyy jokaisen väylän väyläopas, joissa merkittynä 

normaalit OB-alueet. 

• Epäselvissä tilanteissa otetaan valokuva kiekosta ja lähetetään se TD:lle 0400293658, 

jonka jälkeen pelataan väylä loppuun kahdella tavalla: 

1. Jatketaan siitä missä kiekon oletetaan olleen viimeisen kerran pelissä. Ylimenokohta.  

2. Sekä siitä missä kiekko sijaitsee, kuitenkin pelaajan pitää olla pelialueen sisällä.  

▪ Merkitään tuloskorttiin suurempi tulos ja kierroksen jälkeen selvitetään koko 

ryhmän ja TD:ein kanssa lopullinen tulos.  

• Väyliltä #1, #2, #9 ja #14 löytyy tällä hetkellä ojat, jotka ovat osittain sulaneet ja erittäin 

vetiset. Mikäli kiekko päätyy veteen tai erittäin kosteaan kohtaan, saa pelaaja ottaa 

vapautuksen korin ja kiekon linjassa taaksepäin lähimpään kuivaan ja turvalliseen kohtaan. 

Väylä OB:t 

#1 
Normaalin tolpituksen viereiset pyörätiet väylän oikealla/takana, 

raja kulkee auratun alueen reunassa. 

#2 Oikealla pyörätie, raja kulkee auratun alueen reunassa. Eli oja on IB. 

#3 Hiekkakenttää oikealla. Raja kulkee lumikasojen ja hiekan rajassa. 

#4 - 

#5 
Oikealla raja kulkee latukoneen ajaman alueen reunassa. Takana pyörätie, raja kulkee auratun 

alueen reunassa. 

#6 Oikealla raja kulkee latukoneen ajaman alueen reunassa. 

#7 Vasemmalla pyörätie, raja kulkee auratun alueen reunassa. Nurmikenttä on IB. 

#8 - 

#9 Vasemmalla pyörätie, raja kulkee auratun alueen reunassa. 

#10 - 

#11 Vasemmalla pyörätie, raja kulkee auratun alueen reunassa. 

#12 - 

#13 - 

#14 
Vasemmalla pyörätie, raja kulkee auratun alueen reunassa. Ja kaukana takavasemmalla raja 

kulkee latukoneen ajaman alueen reunassa. 

#15 
Vasemmalla raja kulkee latukoneen ajaman alueen reunassa. Oikealla rinteen alla ei ole outtia, 

eikä korin takana. 

#16 - 

#17 Vasemmalla raja kulkee latukoneen ajaman alueen reunassa. 

#18 
Vasemmalla pyörätie, raja kulkee auratun alueen reunassa. Takana pulkkamäki, raja kulkee 

siinä missä metsän näkyvillä oleva kasvillisuus loppuu. 

  



Mandoista: 

• Väylien #1, #3 ja #6 mandot ovat voimassa normaalisti. 

• Huomatkaa 1.1.2022 alkaen voimaan tullut (ja jo maaliskuulla tarkennettu) sääntömuutos 

mandoja koskien:  

o 804.01 Määrätyt reitit ja kierrettävät kohteet (mandot):  

▪ A. Määrätty reitti rajoittaa heiton sallittua reittiä. 

▪ B. Yhdellä tai useammalla kohteella (mando) rajataan pystysuora taso 

(mandolinja), joka määrittää kielletyn reitin. 

▪ C. Jos pelaajan heittämä kiekko läpäisee tämän tason edes osittain, 

pelaajalle lisätään yksi rangaistusheitto, ja hän heittää seuraavan heittonsa 

joko mandolle määritellyltä drop zonelta tai jos drop zonea ei ole määritelty, 

edelliseltä heittopaikalta. 

▪ D. Jos merkkauskiekon takareuna on eri puolella mandolinjan pystysuoraa 

tasoa kuin heitetty kiekko irtoamishetkellä, pelaaja on suorittanut mandon 

väärin ja peliä jatketaan kohdan 8.04.01.C mukaan.  

Mando on siis suoritettu väärin heti, kun kiekko rikkoo mandolinjan 

pystysuoran tason riippumatta suunnasta ja riippumatta mihin kiekko 

lopulta päätyy. Eikä mandolinjan yli voi kurkottaa rikkomatta 

mandolinjaa. 

▪ Säännöt suomeksi: https://frisbeegolfliitto.fi/frisbeegolfin-virallinen-

saantokirja-ja-kilpailuopas/ 

• Huom! Toki mandolinjojen tolpatkin ovat mahdollisesti kokonaan lumen alla, mutta 

epäselvät tilanteet ryhmä tuomaroitsee parhaansa mukaan kuten normaalistikin 

enemmistöpäätöksellä. 

• Huom! Nykysäännöillä "mandolinjan" ylityssuunnallakaan ei ole mitään merkitystä ja 

samoin pelilinja kulkee aina korille riippumatta mandojen sijainnista. Tarkemmin 

mandosäännöistä voi lukea mm. tästä UDiscin blogin artikkelista. 

  

https://www.pdga.com/announcements/pdga-announces-changes-80401-mandatory-routes
https://frisbeegolfliitto.fi/frisbeegolfin-virallinen-saantokirja-ja-kilpailuopas/
https://frisbeegolfliitto.fi/frisbeegolfin-virallinen-saantokirja-ja-kilpailuopas/
https://udisc.com/blog/post/disc-golf-rules-explained-mandatories-mandos




































 



 


