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SÄÄNNÖT: 
Ensimmäinen yksilöviikkokisa pelataan 27.5 ja siitä 
eteenpäin joka torstai aina 9.9 saakka. 

Poikkeuksena edellisvuosiin pelataan uusituilla luokilla. 
Luokat ovat Metrix-rating sidottuja. Eli rekisteröityminen 
siihen luokkaan missä pelaajan oma rating on. 
Poikkeuksena jos ei ole Metrix-ratingia, niin osallistuminen 
luokkaan 0-799. 

Osallistumismaksu on 3€ ja jäseniltä 2€. Ne pelaajat, joilla 
ei vielä ratingia ole, saavat pelata ilmaiseksi. Lisäksi juniorit 
alle 15 -vuotta saavat pelata ilmaiseksi. Maksu käteisellä tai 
mobilepay. Suosittelemme mobilepayn käyttämistä, jos se 
vain on mahdollista. Mobilepay numero 31032. Helpointa 
on rekisteröityä kisaan ja maksaa kisamaksu ennen klo 
16.30, niin ei tarvitse ilmoittautua paikanpäällä, vaan voi 
siirtyä suoraan omalle lähtöväylälle. Jos maksat 
myöhemmin, niin ilmoittaudu TD:lle, joka tarkastaa maksun. 
Paikanpäällä maksu ja ilmoittautuminen viimeistään klo 
17.30. 

Holaripotti 1€. Maksetaan paikanpäällä käteisenä ja 
mielellään tasarahalla. 

Pelattava layout on karjaan uusi Selcast-layout (etutiit).  

Jokaisessa kisassa luokkakohtaiset palkinnot. Palkinnot 
ovat lahjakortteja NBDG-kauppaan.  

Poikkeuksena viikkokisoihin on Helmi-viikkokisa. Siitä tulee 
oma info. 

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

 

 

Luokat:  
-0-799                                
-800-869         
-870-929         
-930+ 

Maksut ja 
palkinnot: 
-Kisa 3€, jäsenet 2€             
-Holaripotti 1€ (käteinen)          
               
Palkintorajat/sarja       
1-5 pelaajaa= ei palkinto            
6-10 pelaajaa= 10€ lahjakortti 
11-15 pelaajaa= 15€ lahjakortti 
16+ pelaajaa= 15€ ja 10€   
lahjakortit 

Maksutavat 
Mobilepay 31032             
Käteinen myös mahdollinen, 
varaa mukaan tasaraha. 

TD-tiimi:              
Michael Sevón p. 040 593 5466 
Taneli Sirkelä  p. 044 298 4746   
Petri Tuomi     p. 050 595 7587 

 



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 klo 16.30 kilpailupäivänä. Ryhmät ja lähtöväylät nähtävillä metrixissä 
aina kisapäivänä klo 17.00 mennessä. Pelaajat siirtyvät suoraan lähtöväylille, jos maksu on suoritettu 
etukäteen.  Lämmittely tapahtuu lähtöväylällä 3-4 hengen ryhmissä. Maksut suoritetaan 
Mobilepayllä, käteisellä maksavat (tasaraha) ja huomioi THL ohjeistus. Mobilepay: 31032.  

Maksettuja viikkokisamaksuja ei palauteta, eikä niitä voi siirtää toiseen kertaan. Muistathan perua 
osallistumisesi ajoissa, jos et pääse paikalle!  

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 Normaali OB-sääntö. Valkoiset kepit. 

  Väylä 15 Normaali OB- sääntö. Valkoiset kepit. 
Väylä 16 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! 

 
 

 


