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Sydämellisesti tervetuloa Frisbeegolfin amatöörien SM-kisoihin Kokkolan 
Laajalahteen!

Amatöörien Suomen Mestaruusmitalien kohtaloista taistellaan tänä vuonna 
Kokkolassa Laajalahden luonnonkauniilla radalla lähes meren rannassa.  Tosin 
vesialue, joka näkyy väylän #2 korin takana, on vielä Öjan järvi. Meri alkaa 
vasta sen jälkeen.

Järjestävä seura on tänä vuonna pieni, mutta pippurinen West Coast Disc 
Golfers ry.

Tähän oppaaseen olemme pyrkineet kasaamaan kaiken olennaisen, mitä 
pelaajien tulee tietää ennen kisoja – pyydämme kaikkia lukemaan tämän 
huolellisesti.

 Tervetuloa Laajalahteen!



Laajalahden rata

 

Laajalahden rata sijaitsee Hietanokantien päässä, jonne ajaa Kokkolan torin 
laidalta noin varttitunnissa.

 

Laajalahden frisbeegolfrata on Kokkolan kaupungin omistama ja seura-aktiivien
talkootyöllä rakentama sekä ylläpitämä rata. Se sijaitsee aivan Natura-alueen 
rajamailla, josta syystä muutamalla väylällä onkin kaupungin sanelemat OB-
alueet. Ne ovat luonnollisesti merkattu valkoisen tikuin. Rata on 
normaalikäytössä maksuton ja jaamme sen sulassa sovussa suunnistajien, 
maastopyöräilijöiden ja vaeltajien kanssa. Olemme pyrkineet ennakoimaan ja 
tiedottamaan  SM-tason kisoista ajoissa, että ruuhkilta kisapäivien aikana 
välttyisimme.

Kisassa pelataan hieman normaalista layoutista poikkeavaa rataa. 
Väyläkohtaiset tiedot löytyvät oppaan lopusta. Kierros kestää arviolta kolmisen 
tuntia.

Kisatoimiston läheisyydestä löytyy kahvikoju, joka poikkeuksellisesti on avoinna
kisojen aikana joka päivä. Tarkemmat aukioloajat päivitetään myöhemmin.  
Radalta ei valitettavasti löydy kiinteää vesipistettä, mutta toimitamme vettä 
kanistereissa ja yhteistyökumppanimme on toimittanut myös jonkin verran 
juotavaa pelaajapaketteihin.

Kisatoimiston läheisyydestä löytyy puttikoreja sekä verkko alkulämmittelyjä 
varten. Rangea ei valitettavasti ole.

BajaMajoja on parkkialueen kupeessa neljä ja väylän #2 läheisyydessä 
ulkohuussi.



Säännöt

Epäselvät tilanteet

Sääntöjen osalla epäselvissä tilanteissa ryhmällä on kaksi vaihtoehtoa:

1. Pelataan väylä loppuun asti kahdella eri tavalla ja kilpailunjohtaja tekee 
päätöksen kierroksen jälkeen.

2. Ottaa yhteyttä kilpailunjohtajaan. Mikäli virallinen toimitsija on saatavilla 
paikalle nopeasti, tulee hän antamaan tulkinnan.

Keskeyttäminen

Mikäli kilpailija joutuu keskeyttämään kilpailukierroksen loukkaantumisen takia,
tulee siitä ilmoittaa viipymättä kilpailunjohtajalle.

Mikäli ryhmässä oli ennen keskeyttämistä neljä tai viisi pelaajaa, jatkaa muu 
ryhmä peliä heti, kun loukkaantuneelle on saatu tarvittava apu tai hän on 
lähtenyt omatoimisesti kilpailukeskukselle.

Mikäli ryhmässä oli ennen keskeyttämistä kolme pelaajaa, tulee muun ryhmän 
odottaa ohjeet kilpailunjohtajalta.

Ilman syytä tai ilmoittamatta tehty keskeytys raportoidaan PDGA:lle koodilla 
888.

Tuloskirjanpito

Käytössä on moninkertainen kirjanpito, eli jokainen täyttää oman 
tuloskorttinsa. Lisäksi yksi pelaajista kirjaa tulokset Metrixiin.

Spotterit

Muutamalla väylällä on kilpailun sujuvuuden takaamiseksi spotteri. Spotterit 
eivät ole virallisia toimitsijoita (ellei sellaiseksi nimetty henkilö ole spotterina) 
eivätkä näin ollen tee sääntötulkintoja, lopullisen päätöksen tekee ryhmä.



Ilmoittautuminen

Pelaajan tulee rekisteröityä kisaan ennen ensimmäistä kierrostaan. 
Rekisteröityminen on mahdollista heti kisakeskuksen auettua perjantaina klo 
8:00. Rekisteröitymisen yhteydessä saa jokainen pelaaja itselleen 
pelaajapaketin.

 Lisäksi pelaajat ilmoittautuvat läsnäoleviksi viimeistään 15 min ennen 
kierrostaan jokaisena kilpailupäivänä.

Tupakointikielto

SM-kisassa kaikkien tupakkatuotteiden käyttö on kierrosten aikana kielletty. 
Kielto on voimassa 2min merkistä tuloskortin palautukseen saakka.

Kisojen aikataulu

Keskiviikko 17.8. ja torstai 18.8.
Kisarata treenattavissa

Perjantai 19.8. 
Ensimmäinen kierros väliaikalähdöin alkaen klo 9.00 

Luokat järjestyksessä MA1, FA1, MA40, FA40, MA50, FA50

Kisakeskus auki klo 8.00 - viimeisen ryhmän lopettamiseen saakka

Lauantai 20.8. 
Toinen kierros väliaikalähdöin tulosjärjestyksessä alkaen klo 9.00

Luokat järjestyksessä MA40, FA40, MA50, FA50, MA1, FA1

Kisakeskus auki klo 8.00 - viimeisen ryhmän lopettamiseen saakka

Sunnuntai 21.8
Kolmas kierros väliaikalähdöin tulosjärjestyksessä alkaen klo 9.00

Mahdolliset sudarit koko luokan tultua maaliin

Luokat järjestyksessä MA1 ryhmät 5-10, MA50, FA50, MA40, FA40, FA1, MA1 ryhmät 1-4

Palkintojenjako luokittain heti tulosten selvittyä

Kisakeskus auki klo 8.00 – viimeisen ryhmän lopettamiseen saakka






































