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DISC GOLF
WINTER SERIES

K I L PA I LU O PA S



Winter Series 2021-2022 runko, säännöt ja pistelasku.
Winter Series 2021-2022 koostuu kymmenestä kilpailusta Pirkanmaan alueella. Osakilpailuja on 
yhdeksän kappaletta sekä finaalitapahtuma, joka lasketaan yhdeksi osakilpailuksi.

Finaalista saa korotetut sarjapisteet muihin osakilpailuihin verrattuna. Sarja pelataan marraskuu 
2021 - maaliskuu 2022 välisenä aikana. Finaalin tarkemmat tiedot paljastetaan myöhempänä 
ajankohtana.

Sarjaan tai osakilpailuun osallistumiseen ei tarvitse lisenssiä tai seuran jäsenyyttä.  
Kilpailuun ilmoittautumiseen tarvitaan Metrix-tili.

Tampereen Frisbeeseura vastaa sarjan hallinnoinnista, pistelaskun ylläpidosta, sarjan rungosta, 
kilpailukalenterista ja toimii ratkaisijana mahdollisissa tasatilanteissa tai pulmatilanteissa.  
Sarjan vastaavana ja yhteyshenkilönä toimii Hannu Huttunen.

Pirkanmaalaiset seurat järjestävät itsenäisesti osakilpailut yhteisen rungon mukaan.
Sarjassa ovat mukana seuraavat seurat ja seurojen yhteyshenkilöt:

• Tampereen Frisbeeseura, Petri Anttiroiko
• DGC Fat Discs, Joni Arponen
• Ylöjärven Ryhti, Tuomas Malinen 
• Valkeakoski Disc Golf, Ossi Harinen
• Aviaattorit, Aatu Vuolle
• KaVo Disc Golf, Erno Leskinen
• LemKi Disc Dolf, Mika Jääskeläinen
• Brutal Force, Ilpo Kärkkäinen
• Nokian Frisbee Seura, Jani Leinonen

Kilpailusäännöt

Kilpailuissa käytetään normaaleja PDGA-sääntöjä. Poikkeuksina on talvipelaamisesta 
tuttu lost disc-sääntö eli jos kiekkoa ei löydetä kolmen minuutin etsinnän jälkeen, kiekko 
tuomitaan hukkuneeksi. Pelaaja jatkaa siitä kohtaa missä ryhmä viimeksi näki kiekon ja väylän 
tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Heittopaikan merkkaamiseen voidaan käyttää joko 
merkkauskiekkoa tai hanskaa. 

Winter Series -sarjassa kiekkoihin kiinnitetyt LED:t ja merkkinarut ovat sallittuja.

Päihteiden käyttö kilpailujen aikana ei ole sallittu.

Radat

Osakilpailun järjestävä seura päättää aina itse pelattavan layoutin, mutta sarjan järjestäjä 
määrittää radoille tiettyjä ehtoja pelattavien väylien määrän osalta:
• ●Osakilpailuissa pelataan kaksi (2) kierrosta 15-18 -väyläistä rataa.
• Finaalitapahtumassa pelattavat väylämäärät tarkentuvat kevään aikana mutta siellä 

pelataan vähintään kaksi (2) kierrosta vähintään 18-väyläistä rataa.



Pelaajamäärät, luokat, ilmoittautuminen, kiintiöt ja villitkortit

Winter Series kilpailussa pelataan maksimissaan viiden (5) hengen ryhmissä ja osakilpailussa 
käytettävä väylämäärä määrittää jokaisen kilpailun maksimipelaajamäärän erikseen.

Pelattavat luokat ovat: 
FPO naiset, MPO avoin, FP40 naiset, MP40 avoin, FP50 naiset, MP50 avoin sekä juniorit FJ18 ja 
FJ15 tytöt alle 18 v. ja 15 v. ja MJ18 ja MJ15 avoin alle 18 v. ja 15 v.

Uutuutena mukana on luokka Metrix-rating alle 900 ja junioreille luokat alle 15 v.

Masterit 40+ luokkaan voit osallistua, jos olet syntynyt 1982 tai aikaisemmin.
• Huomioi ennen vuodenvaihdetta olevien kilpailujen ilmoittautuminen, jos olet syntynyt 

vuonna 1982 ja haluat pelata FP40 tai MP40-sarjassa, tässä tapauksessa ota yhteyttä 
osakilpailun TD:n ennen ilmoittautumisen alkua.

Seniorit 50+ luokkaan voit osallistua, jos olet syntynyt 1972 tai aikaisemmin.
• Huomioi ennen vuodenvaihdetta olevien kilpailujen ilmoittautuminen, jos olet syntynyt 

vuonna 1972 ja haluat pelata FP50 tai MP50-sarjassa, tässä tapauksessa ota yhteyttä 
osakilpailun TD:n ennen ilmoittautumisen alkua.

Juniori-luokkiin FJ18 ja MJ18 voit osallistua, jos olet syntynyt 2004 tai sen jälkeen.

Juniori-luokkiin FJ15 ja MJ15 voit osallistua, jos olet syntynyt 2007 tai sen jälkeen.

Metrix <900-luokkaan voit osallistua, jos metrix-ratingisi on alle 900. 
HUOM! Jos rating nousee sarjan aikana 900 tai yli, kilpailija ei saa enää pelata tässä 
luokassa.

Ilmoittautuminen Winter Series -kilpailuihin tapahtuu Metrixin kautta
https://discgolfmetrix.com/1959784

Ilmoittautuminen aukeaa aina kaksi (2) viikkoa ennen kisaa perjantaina kello 20.00.

Ensimmäisen päivän (22h) ajan on voimassa kiintiöt, jotka vapautetaan lauantaina kello 20.00 ja 
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä riippumatta siitä mistä sarjasta kiintiö vapautetaan. 

Ensimmäinen vaihe loppuu lauantaina klo 18.00 jolloin järjestäjällä on kaksi (2h) tuntia aikaa 
vahvistaa kiintiöpaikoille ilmoittautuneet pelaajat kisaan. 

https://discgolfmetrix.com/1959784


Kiintiöt

Osakilpailun järjestäjä varaa itselleen käytettäväksi neljä (4) kappaletta villejä kortteja 
jaettavaksi miten parhaaksi näkee. Villien korttien määrät on lisättävä kisaan ennen virallisen 
ilmoittautumisen alkamista niille varattuihin luokkiin nimellä “villi kortti 1” jne. 

On toivottavaa, ettei villejä kortteja myönnettäisi montaa kappaletta samaan luokkaan, jotta 
ilmoittautuminen olisi kaikille mahdollisimman tasapuolista.

Minimissään 2 x 15-väyläiset kisat

FPO 6, MPO 18, FP40 4, MP40 16, FP50 3, MP50 7, FJ18 2, FJ15 2, MJ18 3, MJ15 2 ja 
Metrix <900 12.

Osakilpailut, joissa on 16-17 -väylää, järjestäjä lisää luokkakohtaisia kiintiöitä omaa harkintaansa 
käyttäen. Vahva suositus on, että aukeavat lisäpaikat käytetään niitä sarjoja kohden mihin 
järjestäjät myöntävät villejä kortteja.

2 x 18-väyläiset kisat

FPO 6, MPO 22, FP40 4, MP40 18, FP50 4, MP50 9, FJ18 2, FJ15 2, MJ18 5, MJ15 4 ja 
Metrix <900 14.

Osallistumismaksu, peruutukset, payout, pistelasku  
ja tasatilanteet osakilpailuissa

Osallistumismaksu on muissa kuin juniori luokissa 15€ ja junioreissa 10€. Maksu pitää 
suorittaa viikon sisällä ilmoittautumisesta järjestävän seuran tilille, huomioi pankkipäivät.

Kilpailujen osallistumismaksu voi olla korkeampi jos käytettävästä radasta joudutaan 
maksamaan ratavuokraa. Korkeampi osallistumismaksu ilmoitetaan ennen kyseessä olevan 
kilpailun ilmoittautumisen alkamista.

Seitsemän päivää ennen kisaa tehdyistä peruutuksissa osallistumismaksu palautetaan 
palkintojen maksujen yhteydessä. Jos pelaaja peruu osallistumisensa alle seitsemän päivää 
ennen kisaa, osallistumismaksun palautuksesta päättää kilpailun TD oman harkintansa mukaan.

Osallistumismaksusta kisakohtaiseen palkintopottiin menee 9€ (payout 60%). Palkintojakauma 
on PDGA top 25%. 3€ menee osakilpailun järjestävälle seuralle, 2€ koko luokan loppupottiin ja 
1€ sarjan järjestäjälle.

Junioreille ei kerätä loppupottia eikä junioreista mene sarjan järjestäjälle euroa.

Sarjan järjestäjä toimittaa PDGA top 25%-taulukon osakilpailujen järjestäjille niin että palkinnot 
maksetaan yhteneväisesti jokaisessa osakilpailussa.
 



Juniori- ja metrix <900 -luokissa palkinnot ovat lahjakortteja seuraavan taulukon mukaisesti:

Osakilpailuista jaetaan sarjapisteitä seuraavasti:

100, 93, 87, 82, 78, 75, 72, 69, 66, 63, 60, 57, 54, 51, 48, 45, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 
9, 6, 3 (poislukien Finaali, finaalin pisteytys jäljempänä).

Osakilpailuissa tasatilanteet ratkaistaan pisteiden osalta Sudden death -menetelmällä vain 
Top3-sijojen kohdalla ja niiden sarjapisteitä ei jaeta, vaan ykkönen saa aina 100, kakkonen 93 ja 
kolmas 87 pistettä, palkinnot siis jaetaan samassa tasatuloksessa olevien kesken tasan paitsi 
voittajan osalta.

Sarjapisteet tasasijoissa Top3.n ulkopuolella jaetaan pelaajien kesken Metrixin pistetaulukon 
mukaisesti.
.

Koko sarjan pistelasku, finaalin varatut kiintiöpaikat, finaalin 
korotetut sarjapisteet, tasatilanteet finaalin jälkeen ja oikeus koko 
sarjan loppupalkintoihin

Koko sarjan pisteisiin lasketaan pelaajalta viisi (5) parasta kisaa.

Finaaliin varataan sarjassa parhaiten menestyneille pelaajille kiintiöpaikkoja. Heidän ei tarvitse 
ilmoittautua finaaliin normaaliin tapaan, mutta heidän pitää vastaanottaa paikka ottamalla 
yhteyttä sarjan vastaavaan ilmoitetussa ajassa ja suorittamaan osallistumismaksu ilmoitetussa 
ajassa.

Kiintiöpaikat saaneet ilmoitetaan sarjan yhdeksännen osakilpailun jälkeen. Tasatilanteissa kaikki 
tasasijalla olevat ovat oikeutettuja finaaliin ilman normaalia ilmoittautumista.

Kilpailijoita 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1-3 10€

4-6 20€ 15€

7-9 25€ 20€ 15€

10-13 35€ 25€ 15€ 15€

14-17 40€ 30€ 25€ 15€ 15€

18-21 45€ 35€ 30€ 20€ 15€ 15€

22- 50€ 40€ 35€ 20€ 20€ 15€ 15€



Kiintiöpaikat finaalissa:

FPO: sarjan top 4
MPO: sarjan top 16
FP40: sarjan top 3
MP40: sarjan top 10
FP50: sarjan top 3
MP50: sarjan top 8
FJ18: sarjan top 2
FJ15 sarjan top 2
MJ18: sarjan top 4
MJ15 sarjan top 3
Metrix <900: sarjan top 7

Finaalissa on jaossa 1,2 kertaiset pisteet normaaliin osakilpailuun verrattuna:
120,112,104,98,94,90,86,83,79,76,72,68,65,61,58,54,50,47,43,40,36,32,29,25,22,18,14,11,7,4

Koko sarjan loppupotin payout on 100% ja se jaetaan luokkakohtaisesti PDGA top25% niiden 
pelaajien kesken, jotka ovat osallistuneet kolmeen (3) tai useampaan kilpailuun. Metrix <900 ja 
juniori-luokissa ei jaeta loppupottia. 

Jos finaalin jälkeen on tasatilanne sarjassa, ratkaistaan ero seuraavasti:

1. Kummalla on enemmän ykköstiloja sarjassa voittaa.
2. Kummalla on enemmän kakkostiloja voittaa jne.
3. Jos kaikkien kisojen sijoitukset menevät tasan ratkaisee se kumpi sijoittui paremmin 

finaalissa jos molemmat pelaajat osallistuivat finaaliin.
4. Jos molemmat osallistuvat finaaliin ja heillä on tasatilanne, ratkaistaan ero sudden deathilla 

vaikka tasatilanne olisi top3.n ulkopuolella.
5. Jos kumpikaan/kukaan tasatilanteessa oleva pelaaja ei osallistu finaaliin ja tasatilanteita ei 

saada em keinoilla ratkaistua, sarjan vastaava arpoo ratkaisun kolikolla.

Tiedotus

Sarjan virallinen tiedotuskanava on Winter Series -facebook-sivu sekä sarjan Metrix-sivun 
uutisosio.

Osakilpailuja varten Winter Series -facebook-sivuille luodaan tapahtumat, joissa tiedotetaan 
kilpailukohtaisia asioita ja sarjan sivulla yleisesti sarjaa koskevia asioita.

Kirjanpito kisoissa

Winter Seriesissä käytetään Metrixiä kirjanpitona.

https://www.facebook.com/Winter-Series-Pirkanmaa-214969092737405
https://discgolfmetrix.com/1959784&view=news
https://discgolfmetrix.com/1959784&view=news


Oikeudet muutoksiin pidätetään

6.12.2021 VALKEAKOSKI
Valkeakoski | VLKDG

27.11.2021 JULKUJÄRVI DGP
Ylöjärvi | Ylöjärven Ryhti

30.1.2022 WINTER BEAST
Nokia | NoFS

6.3.2022 PAPPILANMETSÄ
Hämeenkyrö | Brutal Force

12.3.2022 TEIVO
Ylöjärvi | DGC Fat Discs

26.3.2022 FINALS
TBA | TFS

5.2.2022 REIPINNIEMI
Pirkkala | Aviaattori

19.2.2022 KORTEKUMPU
Kangasala | KaVo

27.2.2022 MÄYRIÄ
Lempäälä | LemKi DG / LeTo

13.11.2021 SELLUPUISTO
Tampere | TFS
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