
Muistilista kisaa varten = Virtuaalinen pelaajakokous 

 

Ennen kisaa: 

• Muista maksaa kisamaksu viimeistään 9.6.2020 

• Huomioi kisaan lähtiessä, että järjestäjällä ei koronatilanteen takia vesipistettä, joten varaa 

tarpeeksi vettä mukaan 

• Kilpailija huolehtii omasta käsihygieniastaan ja pitää mukanaan omaa käsidesiä. Kisapaikalla ei ole 

käsienpesumahdollisuutta. Vastuullisen pelaamisen ohje 

• Pelaajalla tulee olla oma kynä mukana.  

• Mikäli olet sairas, peru kisaan tuleminen. Muista ilmoittaa TD:lle, pelkkä Metrixistä poistuminen ei 

riitä 

• Tutustu PDGA:n sääntöihin. Kertaaminen ei ole pahitteeksi  

• Muista, että kisaan osallistuminen voi lisätä altistumisriskiä koronalle. Kilpailuun osallistuessasi 

sitoudut toimimaan vastuullisesti ja frisbeegolfliiton sekä THL:n ohjeistusten mukaisesti.  

Viranomaisohjeet , PDGA:n ohjeet ja SFL ohjeet  . 

Osallistumalla sitoudut myös PDGA:n COVID-19 vastuuvapautussopimukseen, jonka löydät SFL 

kilpailuohjeista sivuilta 3-4. 

• Riskiryhmään kuuluvien ei suositella osallistuvan kilpailuun.  

• Yli 13-vuotialla ei tule olla caddieta mukana 

• Rata on pelattavissa ennen kisaa, mutta sitä ei suljeta harjoittelua varten. 

 

 

 

Kisapaikalla: 

• TD voi poistaa kilpailijan kisasta, mikäli tällä on flunssaoireita.  

• Alueelle ei kannata tulla liian aikaisin, jotta saadaan henkilömäärät pidettyä maltillisina.  

• Turvavälit tulee huomioida koko alueella oleskelun ajan 

• Lämmittelykoreja käyttäessä tulee myös huomioida turvavälit  

• Ilmoittautuminen aikaisintaan 10 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa. Ilmoittautuminen tapahtuu 

ykköstiin lähettyvillä.  

• Ykköstiille mennään vasta kun edeltävä ryhmä on lähtenyt. 

• Yksi ryhmässä kirjaa tulokset Disc Golf Metrixiin, joka on virallinen tuloskortti.  

• (Mikäli Metrix ei toimi, käytetään muuta sovellusta kirjaamiseen ja lähetetään tästä kuvakaappaus 

TD:lle. Metrix kuitenkin ensisijainen)  

• Kilpailijat koskevat vain omiin välineisiinsä.  

• Putin jälkeen tulee kiekko poistaa korista ennen seuraavan pelaajan puttia. Pelaajan ei tule putata 

koriin, jossa on kiekko.  

• Kilpailija voi puhdistaa kiekkonsa sääntöjen 802.03 Liiallinen ajankäyttö -kohdan mukaisesti.  

• Vältä korin (ja muidenkin) pintojen koskettelua.  

 

 

 

https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/05/SFL_julistepohja-kisapaikalle-A4.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03
https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdga-sanctioned-play-during-covid-19
https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/05/SFL_COVID19_Ohjeet.pdf


Kierroksen päätyttyä: 

• Jokaisen pelaajan tulee itse allekirjoittaa oma tuloksensa kierroksen jälkeen omalla laitteellaan. 

Allekirjoitus = tuloskortin palautus. Mikäli pelaaja ei kykene itse allekirjoittamaan tulostaan, tulee 

hänen henkilökohtaisesti pyytää TD:tä tekemään sen puolestaan.  

• Mikäli kierroksella on ollut jotain epäselvää, voi ryhmä selvittää tätä yhdessä TD:n kanssa. Muutoin 

voivat pelaajat päättää kierroksensa 18 väylälle.  

• Turhaa oleskelua alueella tulee välttää kierroksen jälkeen. 

• Palkinnot lähetetään kilpailijoille jälkikäteen.  

• Tulokset raportoidaan PDGA:lle vasta kaikkien kilpailijoiden päätettyä kierroksensa.  

 



Caddie book: 



 





 





 





 





 





 





 





 





 



 


