
Eggbowl 2018 
Tervetuloa Frisbeegolfseura 7k:n vuosittaiseen 12. kertaa järjestettävään pääsiäiskilpailu 

Eggbowliin! Kilpailu pelataan tänä vuonna poikkeuksellisesti Liedon frisbeegolfradalla, koska 

Kaarinan rata saattaa olla kunnostettavana pääsiäisen aikaan. Kilpailu pyritään järjestämään niin, 

että kaikki halukkaat mahtuvat mukaan. Kilpailun aikana frisbeegolfrata on varattu vain 

kilpailijoiden käyttöön. Radalla saattaa olla kuitenkin muita ulkona liikkujia, esim. pyöräilijöitä, 

joten noudatetaan varovaisuutta pelatessa. 

Ilmoittautuminen ja kilpailumaksu: 
Eggbowliin on ilmoittautunut ennätysmäärä kilpailijoita. Valitettavasti emme tänä vuonna 

pysty ottamaan mukaan kaikkia halukkaita. Liedon metsäradalla kierrokseen kuluu aikaa, ja 

pelin sujuvuuden vuoksi joudumme rajoittamaan ryhmäkoon viiteen pelaajaan. Kilpailussa 

pelataan kaksi kierrosta 22 väyläistä kisarataa, jolloin mukaan mahtuu 110 pelaajaa 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Metrixin ilmaisversiossa pelaajia ei voi asettaa jonoon. Tämän 

vuoksi olemme siirtäneet pelaajat yhteen luokkaan, josta näkee kilpailussa ja jonossa olevat 

pelaajat. Jonon sija 1 on siis kilpailija numero 111 jne. Kilpailijat siirretään takaisin oikeisiin 

luokkiin ennen kilpailun alkua. Mikäli olet päässyt kilpailuun, mutta et pääsekään paikalle, 

peru ystävällisesti ilmoittautuminen Metrixissä tai sähköpostilla markus.laaninen@7k.fi, jotta 

mahdollisimman moni halukas pääsisi mukaan. Ilmoittautuminen suljetaan sunnuntai-iltana 

1.4, minkä jälkeen ryhmät julkaistaan. Mahdollisia maanantain peruutuspaikkoja voi 

tiedustella kisapaikalla. 

Kilpailuun mahtuu 100 kilpailijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumiseen ei tarvita lisenssiä 

tai seuran jäsenyyttä. Luokkakohtaisia kiintiöitä ei ole. Pyrimme aiempien vuosien tapaan ottamaan 

mukaan kaikki halukkaat. Mikäli käy niin ikävästi, että kaikki eivät kilpailuun mahdu, rajoitetaan 

kilpailijamäärää ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. 

Kilpailussa on viisi luokkaa: Avoin (kaikille avoin luokka), Naiset, Master (vuonna 1978 tai sitä 

ennen syntyneet), Juniorit (Vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneet) ja Amatöörit (oman tunnon 

mukaan pl. aiempien vuosien top3 sijoittuneet). Kilpailu maksaa 5 € ja maksu suoritetaan paikan 

päällä. 

Ruokailu: 
Eggbowlin ruokailu on tänä vuonna The Jams -ravintolassa Liedon keskustassa osoitteessa 

Hyvättyläntie 8 21420 Lieto. Ruokana on perinteistä kotiruokaa, ruokailun hinta on 10 € ja se 

maksetaan kilpailumaksun yhteydessä. Sitovat ilmoittautumiset ruokailuun voi lähettää 

sähköpostilla osoitteeseen markus.laaninen@7k.fi keskiviikkoon 28.3 mennessä. Ilmoita 

sähköpostissa nimesi ja erityisruokavaliosi. Liedon ruokapaikoissa saattaa olla jonoa kisan 

tauolla, joten kannattaa ihmeessä tulla The Jamsiin syömään. Paikalta voi myös ostaa 

virvokkeita nautittavaksi. 

Alustava aikataulu: 
Koska pyrimme ottamaan aiempien vuosien tapaan kilpailuun mukaan kaikki halukkaat, saattaa 

aikataulu muuttua/venähtää. 

08:00 kilpailutoimikuntaa voi tulla avustamaan radan rakennuksessa 

08:30 läsnäolon vahvistus 

09:00 pelaajakokous 

09:30 ensimmäinen kierros 
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Kierrosten välissä on tunnin tauko alkaen siitä, kun viimeinen ryhmä on kierroksensa pelannut. 

13:30 pelaajakokous 

13:45 toinen kierros 

17:00 palkintojen jako 

Rata: 
Pelattava rata julkaistaan myöhemmin 

 


