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Aikataulu 

 

Torstai 5.8. 

klo 9:00 Kilpailutoimisto aukeaa 

klo 10.00 Kisarata treenattavissa. 

klo 20:00 Kilpailutoimisto sulkeutuu 

 

Perjantai 6.8. 

 

klo 7:30 Kilpailutoimisto aukeaa 

klo 9:00 1. ryhmä aloittaa 1. kierroksen (10–20 minuutin väliaikalähdöt) 

klo 21:00 Kilpailutoimisto sulkeutuu 

Luokkien järjestys: 

FA 40, MA 40, FA 1, MA 50, MA 1 

 

Lauantai 7.8. 

klo 7:30 Kilpailutoimisto aukeaa 

klo 9:00 1. ryhmä aloittaa 2.kierroksen (10–20 minuutin väliaikalähdöt) 

klo 20:00 Kilpailutoimisto sulkeutuu 

Klo 20.00 alkaen Players Dinner Hotelli Waltikka (ennakkoilmoittautuminen TD:lle) 

Luokkien järjestys: 

MA 50, MA 1, FA 40, FA 1, MA 40 

 

Sunnuntai 8.8. 

klo 7:30 Kilpailutoimisto aukeaa 

klo 9:00 1. ryhmä aloittaa 3. kierroksen (10–20 minuutin väliaikalähdöt) 

klo 21:00 Kilpailutoimisto sulkeutuu 

Mahdolliset sudarit, kun koko luokka on tullut maaliin. 

Palkintojenjako luokittain heti kun tulokset ovat selvillä 

Luokkien järjestys: 

FA 1, FA 40, MA 50, MA 40, MA 1 
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Koronaohjeistus 

 

 Frisbeegolf SM 2021 Amatöörit noudattaa kaikkia SFL:n, PDGA:n, 
Olympiakomitean, THL:n, AVI:n, Valkeakosken kaupungin sekä Valtioneuvoston 
ohjeita, suosituksia ja määräyksiä. Siten myös tässä kilpailussa noudatetaan em. 
suosituksia ja määräyksiä. 

 Vältetään turhaa oleskelua kilpailukeskuksessa. 
 Kilpailukeskus Taitajassa sekä Kahviossa käytettävä maskeja! 
 Käytetään 10–20 minuutin lähtövälejä. 
 Varsinaista pelaajakokousta ei järjestetä. Jokaisen ryhmän kanssa kilpailunjohtaja 

käy asiat läpi ennen kierroksen alkua. 
 Noudatetaan hyvää käsi-, yskimis- ja niistämishygieniaa. 
 Vältetään kaikkia lähikontakteja, kuten kättelyitä ja ylävitosia. 
 Kosketaan vain omiin pelivälineisiin. 
 Pidetään 2 metrin turvaväli kierroksen 

aikana, kilpailukeskuksen alueella ja rata-
alueella. 

 

Osallistuminen kilpailuun on kiellettyä mikäli: 

 Sairastat koronaviruksen aiheuttamaa tautia. 
 Sinulla on koronavirukseen aiheuttamaan 

tautiin viittaavia oireita. 
 Sinut on määrätty karanteeniin tai eristykseen altistumisen tai sairastumisepäilyn 

vuoksi. 
 Olet saapunut Suomeen ulkomailta 14 päivän sisällä ja olet omaehtoisessa 

karanteenissa (voit lyhentää karanteenia 2 testillä THL:n ohjeiden mukaisesti). 

 

PDGA-sanktioituun kilpailuun osallistuvan pitää sitoutua PDGA:n COVID19- 
vastuuvapautussopimukseen: 

Ymmärrän, että osallistuminen tähän tapahtumaan sisältää riskin loukkaantumiselle tai 
kuolemalle ja vapautan kilpailun järjestäjän, kilpailunjohtajan ja PDGA:n vastuusta liittyen 
loukkaantumiseeni, menetykseeni, omaisuusvahinkoihini tai kuolemaani, jotka liittyvät 
osallistumiseeni tähän tapahtumaan. 

Lisäksi ymmärrän ja tiedostan, että tällä hetkellä on liikkeellä maailmanlaajuinen 
COVID19- pandemia, ja että osallistun tähän tapahtumaan omalla riskilläni, ja että mitkään 
kilpailuun liittyvät turvallisuustoimet, jotka on suunniteltu estämään COVID19-viruksen 
leviämistä, eivät takaa, etten saa COVID19-tautia. 

Edellä mainituista huolimatta, vahvistan vapauttavani kilpailun järjestäjän, kilpailunjohtajan 
ja PDGA:n vastuusta liittyen mahdolliseen loukkaantumiseeni, menetykseeni, 
omaisuusvahinkoihini tai kuolemaani liittyen, jotka voin kohdata COVID19-viruksen myötä, 
ja jotka liittyvät osallistumiseeni tähän tapahtumaan. 
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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 

 

 Kilpailussa on moninkertainen kirjanpito. Jokaisen kilpailijan tulee huolehtia, että mukana 
on kynä 

 Kierroksen jälkeen ryhmän kilpailijoiden tulee verrata, että tuloskortit ovat yhteneviä 
keskenään ja Metrixin kanssa 

 Tuloskortit palautetaan kahvioon yhdessä nipussa 
 Tuloskortit palautetaan yhdessä ryhmän kanssa 
 Tuloskortteja palauttaessa vain yksi ryhmä asioi Kahviossa kerrallaan 
 Jokainen pelaaja vastaa oman tuloskorttinsa oikeellisuudesta 
 Paperisten tuloskorttien lisäksi jokaiselta ryhmältä toivotaan tulosten livekirjaamista 

Metrixiin 
 Metrixiin kirjaavan kilpailijan ei tarvitse täyttää paperista tuloskorttia, vaan Metrix toimii 
hänen virallisena tuloskorttinaan (tuloskortin allekirjoitusvelvollisuus Metrixissä). Metrixiin 
kirjaavan kilpailijan tulee kuitenkin palauttaa tuloskortti yhdessä muiden korttien kanssa, 
omalla nimellä varustettuna 

 

 



KILPAILUOPAS  

 

Tupakointisääntö 

 

 SM-kilpailussa tupakkatuotteiden (tupakka, sikari, piippu, nuuska, purutupakka) ja 
sähkösavukkeiden sekä vesipiipun käyttö on kierroksen aikana kielletty. Kielto on voimassa 
2 min ilmoituksesta aina tuloskortin palautukseen saakka. 

 Kieltoa rikkovaa rangaistaan säännön 812C mukaan. 

 

Kilpailun viralliset toimitsijat 

 

Kilpailunjohtaja: Ossi Harinen 044 5849801 

Apulaiskilpailunjohtaja: Anita Heino 040 2527598 

Viralliset toimitsijat: 

Pasi Karhu 

Jouni Paija  

Jani Heino 

Jari Lahtinen 

Riitta Laaksomaa 

Satu Parikka 

Heidi Helin-Harinen 

 

 

Vaatimukset pelaajille 

 

 Kaikkien kilpailijoiden tulee olla Suomen frisbeegolfliiton ja PDGA:n jäseniä sekä Suomen 
kansalaisia 

 Kilpailijalla tulee olla SFL:n kilpailulisenssi vuodelle 2021 
 Kilpailijalla tulee olla PDGA:n amatööristatus 
 Kilpailun alkaessa kilpailijalla tulee olla voimassa PDGA:n sääntökoe (Certified Official -

test). Kokeen tulee olla voimassa koko kilpailun ajan.) 
 Kilpailussa noudatetaan PDGA:n sääntöjä ja SFL:n kilpailuopasta 
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Kilpailuluokat 

 

 MA1 
 FA1 
 MA40 
 FA40 
 MA50 

 

Osallistumisoikeudet 

 

Osallistumisoikeudet SM-kilpailuihin jaetaan Amateur Series -karsintakilpailuista 

22.–23.5. Tuusula, Ford DGP, Frisbeegolfclub Hyrylä Ry 

22.–23.5. Joensuu, Lykynlampi, Joen Liitokiekko 

12.–13.6. Multia, Multian frisbeegolfrata, Multi Ace DG / Multian Jyske ry 

12.–13.6. Hämeenlinna, Viisari, Hämeenlinnan Discaajat 

19.–20.6. Mynämäki, Mynämäki Discgolf park, Wirmo Disc Golf 

17.–18.7. Rovaniemi, Toramo, Rovaniemen Rolffarit 

 

Kilpailukohtaisesti paikkoja SM-kilpailuun jaetaan seuraavasti: 

MA1: Kilpailun TOP6 ja tasasijoitukset 

FA1: Kilpailun TOP3 ja tasasijoitukset 

MA40: Kilpailun TOP3 ja tasasijoitukset 

FA40: Kilpailun TOP3 ja tasasijoitukset 

MA50: Kilpailun TOP3 ja tasasijoitukset 

Osallistumisoikeuden lunastaneet lisätään kilpailuun karsintakilpailun jälkeen SM-kilpailuiden 
järjestäjän toimesta.  

Paikan saaneen pelaajan tulee vahvistaa osallistuminen maksamalla osallistumismaksu annettuun 
määräaikaan mennessä. 
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Palkintojenjako ja tasatilanteet 

 

Palkintojenjako välittömästi sarjan päättymisen jälkeen kilpailutoimistolla.  

TOP-3 sijoittuneita pelaajia pyydetään tulemaan kuvattavaksi palkintopallille. 

Kaikissa luokissa ratkaistaan voittaja Sudden death- menetelmällä. 

Sudden death- väylät ovat 1–7 ja 18. 

 

Harjoittelu ja lämmittely 

 

 Harjoittelu kilpailuradalla on mahdollista ilmoitetun aikataulun mukaisesti ja ilmoitettuina 
aikoina rata on ainoastaan kilpailuun osallistuvien käytössä. 

 Kilpailun ollessa käynnissä radalla lämmittely ja harjoittelu on kiellettyä. Kielto on voimassa 
ensimmäisen ryhmän kahden minuutin merkistä viimeisen ryhmän tuloskorttien 
palauttamiseen. 

 Lämmittelyä varten on varattu oma alue, jossa on tilaa lämmitellä. Kahvion läheisyydessä 
on puttikoreja. 

 Harjoittelu radalla on mahdollista myös ennen tapahtumaa, Korkeakangas DGP:n kiinteällä 
layoutilla. SM-kilpailussa pelattava rata ei välttämättä ole heitettävissä ennen  
kilpailuviikkoa. 

 

Kilpailutoimisto 

 

  Kilpailutoimisto sijaitsee väylän 1 tiipaikan välittömässä läheisyydessä Taitaja talossa. 
  Olethan ajoissa paikalla ennen lähtöaikaasi! 
  Rekisteröityminen ja ilmoittautuminen kilpailukierroksille tehdään kilpailutoimistossa. 
  Kilpailukierrosten aikana toimistossa on jatkuva päivystys. 
  Tuloskortit palautetaan kahvioon. 
  HUOM! Muista käyttää maskia asioidessasi kilpailutoimistossa. 

 

Rekisteröityminen 

 

 Rekisteröityminen paikan päällä tulee suorittaa ohjelmassa annettujen aikojen puitteissa, 
viimeistään 15 minuuttia ennen ensimmäisen kilpailukierroksen aloittamista. 

 Rekisteröityminen tapahtuu kilpailutoimistossa. 
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Caddiet 

 

Kilpailijoilla saa olla caddie mukana kierroksella. Caddien tulee noudattaa PDGA:n sääntöjä. 
Caddien ei tarvitse olla PDGA:n jäsen eikä suorittanut CO-testiä. 

 

 Caddieta käyttävä kilpailija on yksin vastuussa caddiensä käyttäytymisestä kahden 
minuutin ilmoituksesta tuloskortin palauttamiseen asti 

 Caddien rike voi johtaa kilpailijan rankaisemiseen, hylkäämiseen tai jopa kilpailukieltoon 
 Caddiet eivät ole osa kilpailijoiden ryhmää sääntötulkintoja tehdessä. Caddiet eivät voi 

huomauttaa sääntörikkeistä tai vahvistaa niitä 
 Kilpailijoiden tulee muistuttaa caddieta pysymään kohtuullisella etäisyydellä, ettei hän 

häiritse kilpailjoita 

 

Rata 

 

 Kilpailu käydään Korkeakankangas DGP:ssä, muokatulla 18-väyläisellä radalla. 
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Ensiapu 

 

Ensiavusta vastaa paikallinen VPK 

Ensiaputeltta löytyy Kahvion vierestä. 

 

Pysäköinti 

 

Pysäköinti radan parkkipaikalle kahvion edustalle on varattu ensisijaisesti vain pelaajille.  

Pysäköikää todella tiiviisti koska parkkitila on rajallinen.  

 

Kahvio 

 

Kahviossa tarjolla mm. kahvia, grillimakkaraa, limua jne.  

Kahviossa ei saa oleskella sisätiloissa, nautithan ostoksesi ulkona. 

Maksaa voi käteisellä tai kortilla (varaathan mukaan pikkurahaa). 

 

Vesipisteet 

 

Vesipisteitä juomapullojen täyttöä varten löytyy kisakeskukselta sekä kahvion WC-tiloista. 

Radalta löytyy myös vesipiste väylien 9–10/ 16–17 risteyksestä. 

 

WC 

 

Kisakeskukselta Taitaja-talosta ja kahviosta löytyy WC 

 

Tupakointi 

 

Tupakointipaikat löytyvät kilpailutoimiston takaa sekä Kahvion vierestä. 
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Spotterit 

 

 Väylällä 14 on kilpailun sujuvuuden takaamiseksi spotteri/spottereita.  
 Spotterit eivät ole virallisia toimitsijoita (ellei sellaiseksi nimetty henkilö ole 

spotterina) eivätkä näin ollen tee sääntötulkintoja, lopullisen päätöksen tekee 
ryhmä. 

 

Majoitus ja ruokailu 

 

 Hotelli Waltikka 
 Apianlahti Camping 

 

Valkeakoskelta löytyy monia ruokapaikkoja ja kahviloita mm. 

 Hotelli Waltikka 
 Pancho Villa 
 Kotipizza 
 Subway 
 C Sushi Valkeakoski 
 Hesburger 
 Deniss Kebab 
 Mokkapirtti 
 Maaseutu Maistuu Cafe 

 

Valkeakosken markkinat 6-7.8.2021. 

Markkina-alue sijaitsee aivan kaupungin keskustassa: liikekeskus Koskikaran edustalla, 
Valtakadun eteläpäässä sekä Koiton aukiolla. 

Markkina-alueelta löytyy myös Valkeakoski Disc Golfin piste klo. 10–14. 

Markkinoista johtuen pysäköinti Valtakadun eteläpäässä ja torin parkkipaikalla on kielletty. 
Markkinat tulevat aiheuttamaan liikennejärjestelyjä myös lähikaduilla, seuratkaa tarkasti 
liikennemerkkejä. 
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VÄYLÄOPASTEET 
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