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KIERROS 1: 
Pelaajakokous klo 09.45 kontin luona. 

Kierroksella 1 pelaavat luokat Avoin, papat 40+ ja juniorit 
alle 18v. 

Pelattava layout Maasilta- takatiit. 

KIERROS 2: 
Kierroksella 2 pelaavat kaikki luokat. Naiset sekä juniorit 
alle 12v. kilpailevat siis mestaruuksista vain tällä 
kierroksella. 

Pelattava layout kaikille luokille on Selcast- etutiit. 

MUUTA: 
Kierrosten välissä ruokaillaan yhdessä radalla. Seura 
tarjoaa syötävät sekä juotavat kaikille kilpailijoille. Menú 
tulee olemaan tyyliin grillimakkaraa ja lisukkeena jotakin. 
Olkoon se yllätys. Ilmoittele jos sinulla on ruoka-aine 
allergioita tai muuta vastaavaa niin pystymme 
huomioimaan sen. 

Kierroksella 2 on CTP-kisa väylällä 15. CTP tulee sanoista 
Closest To Pin, eli kisan voittaa lähimmäksi koria heittänyt 
pelaaja. 

Mestaruuskisoissa noudatetaan viranomaisten ja liiton 
antamia määräyksiä ja suosituksia koskien COVID-19 
pandemiaa. Seuraavalla sivulla tarkemmat ohjeistukset. 
Lue ohjeet huolella. 

 

 

 

Luokat:  
-Avoin                                
-Papat 40+         
-Naiset         
-Juniorit alle 12v.                       
-Juniorit alle 18v. 

Palkinnot: 
Sarjojen voittajille 
kiertopalkinto, johon 
tulee kaiverruksena oma 
nimi voiton kunniaksi. 

Sarjassa juniorit alle 12v. 
jokainen osallistuja 
palkitaan. 

CTP kierroksella 2 
kaikkien sarjojen kesken. 

Ruokailu 
Kierrosten välissä alkaen 
n. klo 12-13 ja paikkana 
kontin lähimaasto:D 



COVID19 ohjeistukset 

 

THL:N OHJEISTUS 

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös 
uusien virusmuunnosten leviämistä: 

1. Jos saat oireita, pysy kotona. 
2. Minimoi kontaktit ja kun liikut ulkona, pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin. 
3. Pese kädet, yski hihaan. 
4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä. 
5. Pidä koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita. 

Minimoi kontaktit ja muista yli 2 metrin turvaväli. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on 
muita ihmisiä. Huomioi nämä myös asioidessasi TD:n kanssa. 

 

LISÄOHJEITA 

Kisaan rekisteröinti sulkeutuu 20.8 klo 18.00. Ryhmät ja lähtöväylät nähtävillä metrixissä kisaa 
edeltävänä iltana.  

Pelaajakokous klo 09.45 kontin luona. 

Osallistuessaan kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeistuksia sekä antaa 
automaattisesti vastuuvapauden kisajärjestäjälle (Raaseporin Korilla ry) koronatapauksiin liittyen. 
Suomen Frisbeegolfliiton (SFL) kaikki koronavirusinfo löytyy kootusti täältä, jokaisen tulee olla 
tietoinen vallitsevasta tilanteesta: https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/ Ohjeistus 
kilpailunjärjestäjille ja pelaajille löytyy seuraavasta linkistä, joissa pelaajille eritellyt ohjeistukset 
löytyvät luvusta 2. https://frisbeegolfliitto.fi/wp-
content/uploads/2020/05/SFL_COVID19_Ohjeet.pdf 

 

Pelaajien tulee olla tutustunut ym. ohjeeseen ennen kilpailupaikalle saapumistaan! 
Osallistumalla kilpailuun sitoudut noudattamaan ohjeistusta. 

  



 



VÄYLÄKUVAUKSET  

  

 
  Väylä 1  Huomio väylän 16 OB- rajat. Valkoiset kepit. 
  Väylä 2 Huomio väylän 16/17 OB- rajat. Valkoiset kepit. 
  Väylä 3  
                            Väylä 4 Triplmando. Jos kiekko ylittää mandolinjan palaamatta takaisin     
                                            saman linjan yli IB –alueelle, jatketaan DZ –paikalta. Väylällä voimassa   
                                            normaali OB –sääntö, vesi rajaa OB –alueen. 

  Väylä 5 Huomio, väylää ympäröi OB- rajat. Normaali OB-sääntö. Valkoiset kepit. 
  Väylä 6 Normaali OB- sääntö. Valkoiset kepit. 
  Väylä 7 Normaali OB- sääntö. Valkoiset kepit. 
 Väylä 8 Mando. Pakollinen kierto oikealta puolelta. Jos kiekko ylittää      

mandolinjan palaamatta takaisin, jatketaan DZ-paikalta. Normaali OB- sääntö.        
Valkoiset kepit. 

Väylä 9 Mando. Pakollinen kierto oikealta puolelta. Jos kiekko ylittää mandolinjan  
    palaamattatakaisin, jatketaan DZ-paikalta. Normaali OB- sääntö. Valkoiset kepit. 
Väylä 10 Hazard- alue. Jos kiekko ylittää Hazard- rajan peli jatkuu kiekon osoittamasta     

    Paikasta ja tulokseen lisätään +1. Punaiset kepit.  
Väylä 11 Huomio väylän oikealla puolella OB- raja. Valkoiset kepit. 
Väylä 12  
Väylä 13 Normaali OB- sääntö. Valkoiset kepit. 
Väylä 14 Mando. Pakollinen kierto vasemmalta puolelta. Jos kiekko    

ylittää mandolinjan palaamatta takaisin, jatketaan DZ-paikalta. Normaali OB-sääntö.      
Valkoiset kepit. 

  Väylä 15 Normaali OB- sääntö. Valkoiset kepit. 
Väylä 16 Mando. Pakollinen kierto vasemmalta puolelta. Jos kiekko ylittää mandolinjan        
palaamatta takaisin, jatketaan DZ-paikalta. Normaali OB- sääntö. Valkoiset kepit. Korin 
ympärillä IB- saari jossa normaali OB- sääntö.                                                                                
Väylä 17 Normaali OB- sääntö. Valkoiset kepit.         
Väylä 18 Huomio väylän etuosassa oleva syvä oja. Sitä kiertää OB- raja. Valkoiset kepit. 

  
  

  HUOM! Vesi on aina OB! 

 
 

 


