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 TERVETULOA! 
 Joroisten Urheilijat toivo�aa sinut tervetulleeksi pelaamaan Itä-Suomi  Masters PDGA C-�er 
 erilliskilpailua Joroisten Kotkatharjun frisbeegolfradalle. 

 Kilpailussa pelataan yhdessä lohkossa 2 kierrosta yhden päivän aikana. Kisaratana toimii Kotkatharjun 
 valkoinen layout. 

 Toivomme kaikkien pelaajien viihtyvän ja antavan palaute�a kilpailujärjestäjille kilpailun konsep�sta, 
 radasta ja Kotkatharjun alueesta tulevaisuuden tapahtumia varten. 

 Hyviä hei�oja kaikille kilpailijoille! 

 Terveisin, 

 Joroisten Urheilijat – Frisbeegol�aos 

 KILPAILUNJOHTO: 

 TD: Mikko Luostarinen, p. 050 355 9654, s.pos�: jou.friba@gmail.com 

 KILPAILUINFO 
 Kilpailuinfo löytyy kilpailun tulospalveluna ja �edotuskanavana toimivasta Disc Golf Metrix- palvelusta. Siirry 
 kilpailuinfoon alla olevasta linkistä. 

 Itä-Suomi Masters 2022 (discgolfmetrix.com) 

 Kaikkien kilpailijoiden toivotaan huomioivan koronaviruksen vuoksi annetut yleiset ohjeet. Osallistu vain 
 täysin terveenä! 

 SÄÄNTÖASIAT 
 Sääntöasioissa ja kilpailua koskevissa kysymyksissä sekä epäselvyyksissä voi kierrosten aikana soi�aa TD:lle. 

 TD: Mikko Luostarinen, p. 050 355 9654 

 YLEISET SÄÄNTÖASIAT 

 ✔  Kilpailun osallistujilta vaaditaan SFL:n kilpailulisenssi (ulkomaiset pelaajat: PDGA-jäsenyys) ja 
 kilpailussa noudatetaan PDGA:n sääntöjä ja kilpailuopasta: 
 Frisbeegolfin virallinen sääntökirja ja kilpailuopas - Suomen frisbeegolflii�o 

 ✔  Kaikki pysyvät ratakar�aan merkityt vesialueet ovat OB-alue�a ja pelataan sääntökirjan OB-säännön 
 mukaan, radoilla olevista painanteista mahdollises� löytyvä sadevesi on ”�lapäistä ve�ä” ja ko. 
 säännön mukaan toimitaan myös, mikäli kiekko päätyy muurahais- tai ampiaispesään (tai kohdataan 
 rauhoite�uja / vaarallisia eläimiä/ kasveja) eli siirrytään pelilinjalla taaksepäin lähimpään 

https://discgolfmetrix.com/2243815&view=info
https://frisbeegolfliitto.fi/frisbeegolfin-virallinen-saantokirja-ja-kilpailuopas/
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 mahdolliseen pela�avaan paikkaan. 

 ✔  Kilpailijoiden tulee muistaa ripeä pelaaminen (30 s. hei�oaika ja 3 min etsintäaika). Jos tulee "lost 
 disc", niin seuraava hei�o heitetään edelliseltä hei�opaikalta (tulokseen +1) (tai jatkaa voi niin 
 halutessaan myös DZ:lta (+1), mikäli väylän säännöissä on DZ kadonneille kiekoille määritelty). 

 ✔  Sääntöepäselvyyksissä ryhmän ja pelaajan välillä, voidaan käy�ää tarvi�aessa varahei�oja. 
 Väylän voi pelata loppuun varahei�ojen sarjana, jos pelaaja on eri mieltä ryhmän päätöksestä. 
 Molempien hei�osarjojen tulokset kirjataan paperiseen tuloskor�in.  Koko ryhmä  selvi�ää TD:lle 
 kyseisen väylän he� kierroksen pääty�yä. 

 ✔  Mikäli joudut jä�ämään kierroksen kesken, tulee syy ja keskeytys aina ilmoi�aa TD:lle. 
 Keskeytyksessä suositeltavaa ilmoi�aa puhelimella he� radalta. Ilmoitathan aina myös, jos et 
 osallistu seuraavalle kierrokselle. 

 ✔  Kilpailu pelataan lähtökohtaises� 4 hengen ryhmissä. Keskeytyksissä huomioitava, e�ä kolmea 
 pelaajaa pienemmässä ryhmässä ei saa pelata, vaan jäljelle jääneiden pelaajien on liity�ävä takana 
 tulevan ryhmän matkaan. Asia tulee selvi�ää TD:lle kierroksen pääty�yä. 

 ✔  Varmistetaan aina ennen väylän avaamista, e�ä edellinen ryhmä on poistunut, tai rii�ävän 
 varoetäisyyden päässä. 

 ✔  Kaikki radoilla mahdollises� sijaitsevat mainokset, opasteet, aidat ja toisen layou�n korit ovat rataan 
 kuuluvia kiinteitä esteitä, eikä niitä saa siirtää. 

 ✔  Radoilla mahdollises� vastaan tulevia muita harrastajia voi pyytää poistumaan rata-alueelta. Radat 
 ovat vara�u klo 9.00–18.00 kilpailutoimintaan. Asiasta mahdollises� esiintyvissä epäselvyyksissä voi 
 keho�aa olemaan yhteydessä kilpailunjohtoon. 

 MUUTA HUOMIOITAVAA: 

 ✔  Kilpailun ensimmäisen kierroksen ryhmät arvotaan ennakkoon (pelataan sekaryhmissä), toisella 
 kierroksella ryhmäjaot luoki�ain/luokkien yhdistelmänä tulosjärjestyksessä. 

 ✔  Tarvi�aessa kunkin luokan voi�aja ratkaistaan Sudden Death -pelissä, jossa pelataan ratkaisuun 
 saakka väyliä #1, #2, #3, #4 ja #5.  SD hei�ojärjestys määräytyy seuraavas�: paremman 
 viimeisimmän kierroksen pelannut pelaaja aloi�aa ensimmäisen SD-väylän. Tasa�lanteessa 
 tarkastellaan edeltäviä kierrostuloksia ja tarvi�aessa arvotaan. Hei�ojärjestys on kiertävä, jossa 
 ensimmäisen väylän avaaja hei�ää seuraavalla väylällä viimeisenä, jos ratkaisua ei ole syntynyt. 

 ✔  Jokaisen luokan toisen ja kolmannen sijan sijoituksista rahat/lahjakor�t jaetaan tasasijoitusten 
 mukaises�. 



 Itä-Suomi Masters 2022  Joroinen 10.9.2022 

 ______________________________________ 

 TULOSTEN KIRJAAMINEN: 

 ✔  Kilpailuissa käytetään kaksinkertaista tuloskirjanpitoa. Ensisijaisena toimii sähköinen tuloskirjanpito 
 Metrixissä. Jokaiselle ryhmälle annetaan mukaan myös paperinen tuloskor�. Tuloskor�n noutaa 
 Metrixin ryhmä�edoissa ensin maini�u ilmoi�autumispisteeltä. Ryhmä sopii tuloskirjanpidon 
 jakaantumisesta tasaises� ryhmän sisällä ennen kierroksen alkua.  Omat kynät mukaan! 

 ✔  Ryhmä yhdessä tarkastaa kierroksen pää�eeksi sekä sähköisen, e�ä paperisen tuloskirjanpidon. 
 Metrixissä on tulosten allekirjoitus -toiminto käytössä ja sen käy�öä vaaditaan jokaiselta pelaajalta 
 kierroksen jälkeen. Mikäli pelaaja ei pysty allekirjoi�amaan tulostaan Metrixissä, tulee hänen 
 henkilökohtaises� pyytää TD:tä allekirjoi�amaan hänen tuloksensa. Paperinen tuloskirjapito 
 palautetaan ryhmän toimesta radan päivystyspisteelle kierroksen pää�eeksi (ryhmä voi sopia 
 keskenään kuka palau�aa). 

 ✔  Tuloksen allekirjoi�aminen Metrixissä = tuloskor�n palautus. Allekirjoi�amaton tulosrivi tulkitaan 
 palau�ama�a jätetyksi tuloskor�ksi. 

 ILMOITTAUTUMISET KIERROKSILLE: 

 ✔  Ennen kierroksia ei järjestetä pelaajakokouksia, vaan 1.kierroksen ilmoi�autumisen jälkeen 
 kilpailijat menevät omatoimises� lähtöväylilleen ja kierrokset alkavat ilmoitetun aikataulun 
 mukaises�.  Kilpailun virallinen aikataulu on nähtävillä  Metrixissä  . Mikäli aikataulussa tapahtuu 
 muutoksia, niistä �edotetaan sekä Metrixin uu�sissa, e�ä Metrixin kau�a pelaajille lähetetyin 
 viestein. 

 ✔  Toiselle kierrokselle ei tarvitse ilmoi�autua erikseen. Ryhmän ensimmäisenä maini�u noutaa 
 paperisen tuloskor�n päivystyspisteeltä.  TD päivystää radan P-alueella tai sen väli�ömässä 
 läheisyydestä (poislukien ruokailu). Jos TD:tä ei näy päivystyspisteellä, soita p. 0505 3559654 

 ✔  Jos pelaaja on loukkaantunut tai ei muusta syystä pysty osallistumaan 2.kierrokselle, tulee tästä 
 ilmoi�aa väli�ömäs� suoraan TD:lle peruutuksen varmistuessa. 

 MUUTA 

 ✔  WC-�loja löytyy Kanavan radan huoltorakennuksesta sekä Kotkatharjulla Kartanogolfin 
 ravintolasta. 

 ✔  Lähimmät ruokailupaikat sijaitsevat Kartagolfin klubitalolla, Ravintola kesäkartano ja Joroisten 
 kirkonkylällä ja VT5 risteysalueella liikenneasema Jari-Pekassa. 

 ✔  Huomio tulosseuranta kierrostesi jälkeen ja mahdolliset jatkopelit. Jatkopelien ohjeistus 
 päivystyspisteellä kierroksen pää�eeksi. 

 ✔  Mikäli sijoituksesi oikeu�aa rahapalkintoon, ilmoita kirjallises� järjestäjälle 3 pv kuluessa otatko 

 palkinnon vastaan rahana, vai haluatko vaihtaa tuote/lahjakor�palkintoon. 

 Muistopalkinnot (minikiekot) jaetaan luokkien TOP 3 ja  rahapalkinnot / lahjakor�t toimitetaan pelaajille 
 sähköises�. 
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 Rata: 
 Kotkatharju – Valkoinen layout (AA1, PAR 60) 

 Pelataan Kotkatharjun Valkoista vakiolayou�a. Kotkatharju Valkoinen- layout pelataan radan harmaisiin 
 Innovan- koreihin. 

 Osoite: 
 Gol�ie 10, 79600 Joroinen -  sijain� kartalla  Pysäköin� ko�seutumuseon P-paikalla 

 Ratakar�a 
 Väyläkuvaukset – fgr.fi 

 1.  Väylä, pituus 85 m, PAR 3 
 -  ei erityissääntöjä 

 2.  Väylä, pituus 79 m, PAR 3 
 -  Pelataan  harjun päällä  olevalta Sinisen layou�n DZ- teeltä Mandopuun vierestä. 

 3.  Väylä, pituus 101 m, PAR 3 
 -  OB- linja korin takana 4 väylän hei�opaikkaa vastaan, pelataan normaalis� OB-säännön 

 mukaan. 
 4.  Väylä, pituus 138 m, PAR 3 

 -  OB- linja väylän vasemmassa laidassa, pelataan normaalis� OB-säännön mukaan. Oikealla 
 metsässä oleva lampi/vesi on OB-alue�a, vesi määri�ää OB-linjan. 

 5.  Väylä, pituus 89 m, PAR 3 
 -  OB-saarekkeet harjun takana, pelataan normaalis� OB-säännön mukaan. 

 6.  Väylä, pituus 75 m, PAR 3 
 -  ei erityissääntöjä 

 7.  Väylä, pituus 91 m, PAR 3 
 -  ei erityissääntöjä 

 SIIRTYMÄ YLEISEN TIEN YLI, NOUDATA VAROVAISUUTTA! 

 8.  Väylä, pituus 98 m, PAR 3 
 -  OB-linja väylän vasemmassa laidassa, pelataan normaalis� OB-säännön mukaan. 

 9.  Väylä, pituus 129 m, PAR 4 
 -  OB-linja väylän vasemmassa laidassa ja korin takana, pelataan normaalis� OB-säännön mukaan. 

 10.  Väylä, pituus 145 m, PAR 4 
 -  ei erityissääntöjä 

 11.  Väylä, pituus 122 m, PAR 4 
 -  ei erityissääntöjä, varmista ennen avaushei�oa, e�ä väylä on vapaa 

 12.  Väylä, pituus 95 m, PAR 3 
 -  oikealla joki ja OB-linja, pelataan normaalis� OB-säännön mukaan 

 13.  (B) Väylä, pituus 66 m, PAR 3 
 -  ei erityissääntöjä 

 14.  Väylä, pituus 128 m, PAR 4 
 -  Korin takana joki ja OB-linja, pelataan normaalis� OB-säännön mukaan 

 15.  Väylä, pituus 140 m, PAR 4 
 -  oikealla joki ja OB-linja, pelataan normaalis� OB-säännön mukaan 

https://www.google.fi/maps/place/Golftie+10,+79600+Joroinen/@62.1792132,27.8787338,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x469adc2e9e6c9e7b:0x97d1b80863648a93!8m2!3d62.17921!4d27.880927
https://frisbeegolfradat.fi/files/2020/07/Kotkatharju_frisbeegolf_valkoinen_ratakartta_2020.jpg
https://frisbeegolfradat.fi/rata/kotkatharjun-frisbeegolf/
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 16.  Väylä, pituus 85 m, PAR 3 
 -  oikealla joki ja OB-linja, pelataan normaalis� OB-säännön mukaan. Tiin etupuolella olevassa 

 ojassa vesi on �lapäistä ve�ä. 
 17.  Väylä, pituus 135 m, PAR  4 

 -  väylän oikealla OB-linja, pelataan normaalis� OB-säännön mukaan 
 18.  Väylä, pituus 81 m, PAR 3 

 -  triplamando, mikäli Mando pelataan väärin, jatketaan peliä 1 rangaistusheitolla merkityltä 
 dropzonelta Mandopor�n takaa 


