
Junioreiden   SM   1.-2.8.2020   Ähtäri,   Mustikkavuori   
 
INFOKIRJE,   LUE   HUOLELLA!  
 
Tervetuloa   Junioreiden   SM-kisoihin!   
 
Kisan   toimitsijat:   
Kisan   TD   Heikki   Saunanen   0406614777   -    frisbeegolfahtari@gmail.com  
apuTD   Markku   Autio  
 
Virallinen   tiedotus:  

● Kisan   virallinen   tiedottaminen   tapahtuu   Metrixissä   kisasivulla.   Kisan   aikana  
tapahtuvat   asiat   uutisoidaan   aina   UUTISET-sivulle  

 
POIKKEUSTOIMET   COVID-19   PANDEMIAN   VUOKSI  

● Jokaisen   kilpailijan   on   sitouduttava   noudattamaan   koronaviruksen   aiheuttaman  
pandemian   vuoksi   käytössä   olevia   poikkeustoimia   ja   rajoituksia  

● PDGA-sanktioituun   kilpailuun   osallistuvan   pitää   sitoutua   PDGA:n   COVID-19  
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.   Teksti   on   käännös   PDGA:n   englanninkielisestä  
vastuuvapautusta   koskevat   tekstistä.   Alkuperäinen   on   luettavissa   täällä:  
https://www.pdga.com/event-director-covid-19-acknowledgement    (sivun  
alareunassa).  

● Huomioitavat   toimenpiteet   ja   käytännöt   lyhyesti:   
○ Osallistuminen   on   ehdottomasti   kiellettyä,   mikäli  

■ sairastat   koronaviruksen   aiheuttamaa   tautia  
■ sinulla   on   koronavirukseen   aiheuttamaan   tautiin   viittaavia   oireita   tai  

sinut   on   määrätty   karanteeniin   tai   eristykseen   altistumisen   tai  
sairastumisepäilyn   vuoksi  

○ Noudata   hyvää   käsi-,   yskimis-   ja   niistämishygieniaa  
○ Suosittelemme   pitämään   oman   käsidesin   mukana  
○ Vältä   kaikkia   lähikontakteja,   kuten   kättelyitä   ja   ylävitosia  
○ Puttaa   vain   tyhjään   koriin,   koske   vain   omiin   pelivälineisiin  
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○ Pidä   1-2m   turvaväli   kilpailuradalla   myös   kierroksen   aikana,   kilpailukeskuksen  
alueella   ja   muualla   rata-alueella  

○ Vältä   turhaa   oleskelua   kilpailukeskuksen   alueella  
 
Säännöt:   

● Kilpailussa   noudatetaan   PDGA:n   sääntöjä   ja   kilpailuopasta   sekä   Suomen  
frisbeegolfliiton   kilpailuohjeita   koskien   SM-kilpailuja  

● Jokaisella   pelaajalla   tulee   olla   PDGA-sääntökoe   tehtynä   ennen   ensimmäisen  
kierroksen   alkua.   ( https://www.pdga.com/rules/exam )  

● Epäselvissä   tilanteissa   voi   soittaa   TD:lle   0406614777   ja   kysyä   apuar.   Jos   TD:tä   ei  
jostain   syystä   saada   kiinni   tai   asiaa   ei   pystytä   puhelimessa   ratkaisemaan,   ryhmän  
tulee   pelata   kahdella   tavalla.   Tällaisessa   tapauksessa,   koko   ryhmä   tulee   yhdessä  
kisatoimistolle   selvittämään   asiaa.   Kilpailunjohtaja   antaa   lopullisen   ratkaisun  
kierroksen   jälkeen   koko   ryhmän   ollessa   paikalla  

 
 
 
Aikataulu:  

● radalla   tehty   alkuviikosta   (maanantai-torstai)   talkoita,   rata   täysin   pelattavissa   jo   nyt  
● torstai   30.7.   ja   perjantai   31.7.2020   viralliset   treenipäivät  

○ torstaina   30.7.2020   klo   17   on   Ähtärin   Urheilijoiden   tasoitukselliset   viikkokisat  
(ja   samalla   SM-ratatarkastus)   radalla  

■ jos   olet   jo   torstaina   paikkakunnalla,   voit   hyvin   harjoitella   radalla  
samaan   aikaan   kun   viikkokisat   pyörivät   sillä   paikallisia   kisaajia   ei   ole  
kisassa   kuin   noin   10-15.   

● jos   haluat   osallistua   viikkokisoihin,   niin   olet   tervetullut   mukaan  
2€:n   osallistumismaksulla.   Kisassa   palkitaan   ainoastaan  
tasoituskisan   parhaat   eli   palkinnot   menevät   aiemmin   kisoissa  
jo   tasoituksen   hankkineille,   mutta   tässä   mahdollisuus   ottaa  
kisatuntumaa   jos   olet   maisemissa   jo   tuolloin  

○ https://discgolfmetrix.com/1394363  
 

● 1.8.2020   
○ 8.30-9.30   ilmoittautuminen,   tuloskortin   nouto   (ryhmän   ensimmäinen)   ja  

mahdollisten   kysymysten   esittäminen   TD:lle  
○ 10.00   1.   kierros   yhteislähdöllä  
○ n.   13.30-15.00   ruokatauko   (mikäli   ensimmäinen   kierros   venyy,   toista   kierrosta  

saatetaan   myöhäistää,   tästä   uutisoidaan   uutiset   -sivulla)  
○ 15.00   tuloskorttien   nouto  
○ 15.15   2.   kierros   yhteislähdöllä  

● 2.8.2020  
○ 9.00   Lähdöt   golflähdöillä   15   minuutin   välein   sarjoittain   
○ ilmoittautuminen   ykkösen   tiin   läheisyydessä   10   minuuttia   ennen  

kierrokselle   lähtöä  
○ Palkintojenjaot   luokkakohtaisesti   kierrosten   loputtua   heti   tulosten  

tarkistamisten   ja   mahdollisten   ratkaisupelien   jälkeen.  
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Palkinnot:  

● jokaisen   luokan   top3   palkitaan   muistopalkinnoilla  
 
Ryhmät:  

● Lauantain   ensimmäisen   kierroksen   ryhmät   pyritään   julkaisemaan   viimeistään  
torstai-iltana   klo   21.00.   Tästä   laitetaan   myös   uutinen   Metrixiin.   

○ Toisen   kierroksen   ryhmät   julkaistaan   mahdollisimman   pian   ensimmäisen  
kierroksen   jälkeen   ja   sunnuntain   lähtöajat   lauantai-iltana   mahdollisimman  
pian   toisen   kierroksen   jälkeen  

● Sunnuntaina   pelataan   yksi   kierros   golflähdöillä.   Alustavasti   ensimmäinen   lähtöaika  
on   klo   09.00   ja   viimeinen   lähtöaika   noin   klo   14.30  

○ alustava   lähtöjärjestys  
■ MJ15   (sijat   13-37)  
■ FJ15  
■ MJ18   (sijat   13-38  
■ MJ15   (sijat   12-1)  
■ FJ18   
■ MJ18   (sijat   12-1)  
■ Palkintojenjaot   luokkakohtaisesti   kierrosten   loputtua   heti   tulosten  

tarkistamisten   ja   mahdollisten   ratkaisupelien   jälkeen.  
 

Sudden   Death:  
Tasapelin   sattuessa   Sudden   Death   pelataan   voitosta   väylillä   1,2,3,8,20  

● Vain   voittaja   ratkaistaan,   muut   sijat   jaetaan  
 
Pelaajakokous:  

● Varsinaista   pelaajakokousta   ei   ole,   tässä   infokirjelmässä   on   kaikki   oleellinen   tieto  
mitä   tarvitset  

● Jos   silti   on   vielä   jotain   kysyttävää   radasta   tai   kisasta   tms.   niin   TD   on   saavutettavissa  
kisakeskuksessa   lauantaiaamuna   klo   8.30-9.30   ilmoittautumisen   yhteydessä  

○ myös   puhelimella   voi   kysyä   etukäteen   0406614777  
○ tai   sähköpostilla   frisbeegolfahtari@gmail.com  

 
Kuvaus:  

● Kierroksilla   tulee   pyörimään   ihmisiä   kameroiden   kanssa  
○ kuvat   julkaistaan   frisbeegolfliiton   kuva-palveluun  
○ jos   kuvaaja   on   sellaisessa   paikassa   että   se   häiritsee   heittoasi,   pyydä  

ystävällisesti   kuvaajaa   siirtymään   hieman   sivummalle.  
 
Kisakeskus  

● Kisakeskuksena   toimii   ykkösväylän   tiin   vieressä   oleva   hirsirakennus,   jossa   lukee  
päällä   MAKUPALA  

● KISATOIMISTO  
○ Kisakeskuksessa   on   tulospalvelu-   ja   ilmoittautumispiste  



■ ennen   lauantain   ensimmäistä   kierrosta   jokaisen   pelaajan   tulee  
ilmoittautua.   

■ Ryhmän   ensimmäinen   ottaa   mukaansa   fyysisen   tuloskortin   ja   toimii  
tuloskortin   täyttäjänä    koko   kierroksen   ajan.   

■ toiselle   kierrokselle   ei   ole   ilmoittautumista,   mutta   ryhmän  
ensimmäiseksi   merkatun   tulee   noutaa   tuloskortti  

● KAHVIO  
■ kisakeskuksessa   toimii   kahvio,   jossa   tarjolla   pientä   purtavaa   ja  

juotavaa  
● ENSIAPU  

○ kisakeskuksella   on   ensiapuvalmius   kierrosten   aikana  
● Kisakeskuksessa   on   myös    WC:t   ja   pukuhuoneet  

 
Tulospalvelu   ja   tulosten   kirjaaminen  

● Kisassa   käytetään   kaksinkertaista   kirjanpitoa  
○ koronasäännösten   takia   ryhmän   ensimmäinen   täyttää   fyysistä   tuloskorttia  

koko   kierroksen   ajan   ( HUOM!   korttia   ei   kierrätetä   pelaajien   kesken)  
■ koronasta   johtuen   toivomme,   että   pelaajilla   on   oma   kynä   mukana  

tulosten   merkkaamista   varten  
○ tämän   lisäksi   joku   ryhmän   pelaajista   täyttää   metrix-tulospalveluun   tuloksia  
○ Kierroksen   jälkeen   pelaajien   tulee   tarkistaa,   että   tuloskortti   ja   metrix   ovat  

täsmälleen   samalla   tavalla   täytettyjä  
○ Metrixissä   on   tulosten   allekirjoitus   käytössä   ja   se   vaaditaan   jokaiselta  

pelaajalta   kierroksen   jälkeen.    Mikäli   joku   kilpailija   ei   pysty   allekirjoittamaan  
tulosta   Metrixissä,   tulee   hänen   henkilökohtaisesti   tulla   kisakeskukseen   ja  
pyytää   TD:tä   allekirjoittamaan   hänen   tuloksensa.  

○ Tuloksen   allekirjoittaminen   Metrixissä   =   tuloskortin   palautus.   Allekirjoittamaton  
tulosrivi   tulkitaan   palauttamatta   jätetyksi   tuloskortiksi  

■ jos   allekirjoituksen   jälkeen   huomataan   virhe   tuloksissa   tulee   koko  
ryhmän   saapua   kisakeskukselle   palauttamaan   korttia   ja   kertomaan  
virheestä.   

Saapuminen:  
 

● Osoite   Mustikkavuorentie   32  
● Parkkitilaa   on   reilusti   sekä   pesäpallokentän   edustalla   olevalla   parkkipaikalla   sekä  

toisella   puolen   tietä   kisakeskuksen   läheisyydessä   sekä   vieressä   olevalla   jäähallin  
parkkipaikalla  

 
Lämmittelyalueet:  

● Lämmittelyalueella   on   toivottavaa   huomioida   tarvittavat   turvavälit   
● Lauantain   yhteislähtökierroksilla   suositellaan,   että   kukin   kilpailija   lämmittelee   omalla  

lähtöväylällään,   jolloin   vältetään   turhat   kokoontumiset.  
● Kisakeskuksen   välittömässä   läheisyydessä   ykkösväylän   tiin   vieressä   on   useampi  

puttikori   sekä   range   että   pesäpallokenttä  
○ huomioithan   sunnuntaina   sen,   ettet   heitä   20   väylän   yli   lämmittelyheittoja   eli  

kyseistä   väylää   pelaaville   annetaan   täysi   rauha   pelata   kyseistä   väylää.   



● Kisaradan   läheisyydessä   on   Mustikkavuoren   perheradan   väyliä   (perheradan   väylät  
6-10),   joilla   voi   myös   lämmitellä.   Ratakartan   tähän   löydät   pesäpallokentän   viereisen  
rakennuksen   seinästä  

● lisäksi   noin   viiden   kilometrin   päässä   on   18-väyläinen   Tuomarniemen   frisbeegolfrata  
(osoite   Käpyriihentie),   jossa   voi   myös   hyvin   käydä   lämmittelemässä   esim.  
sunnuntaina   ennen   omaa   kierrostaan  

 
 
WC:t  

● Kisakeskuksessa   on   WC:t   käytössä  
● lisäksi   pesäpallokentän   vieressä   olevassa   pienessä   rakennuksessa   on   ovi   auki   ja  

WC   käytössä  
○ siirtymällä   tullessasi   väylältä   8   kohti   9   väylää   voit   käydä   reippaasti  

pesäpallokentän   wc:ssä   jos   on   tarvetta.   Muu   ryhmä   odottelee   ennen   kuin  
avaa   9   väylän   tiiltä  

○ lauantain   kierroksilla   myös   väylien   20   ja   1   välisellä   siirtymällä   on   mahdollista  
käydä   wc:ssä.   Suosittelemme   silloin   käyttämään   kisakeskuksen   wc:itä  

 
Rata  
 

● Caddy   bookin   löydät   tästä:  
https://drive.google.com/file/d/1OdBT1LFH51cJP2eZuwzpXrDVu55479TS/view  

● Väyläopasteet  
○ jokaisella   väylällä   on   oma   väyläkohtainen   opasteensa.   Väyläopasteiden   tiedot  

ovat   yhdenmukaisia   caddy   bookin   kanssa  
● OB-alueet  

○ kaikki   ob-alueet   on   merkitty   valkoisilla   tikuilla  
○ kaikki   vesilätäköt   ja   muut   vesialueet,   joita   ei   ole   määritelty   OB-alueeksi,   ovat  

tilapäistä   vettä.   
● Spotterit  

● Väylille   7,9,19   ja   20   pyritään   saamaan   spotterit,   jotka   näyttävät   milloin   on  
turvallista   heittää.   

○ 20   väylän   spotteri   näyttää   myös   onko   heitto   jäänyt   saareen  
○ epäselvissä   tilanteissa   spotteri   levittää   kätensä,   jolloin   suositellaan  

varaheittoa  
○ HUOM!   Spotteri   ei   tee   epäselvissä   tilanteissa   päätöksiä   vaan   se   on  

aina   pelaajien   tehtävä  
● Väylillä   joilla   ei   ole   spotteria   odottakaa,   että   väylä   on   tyhjä   tai   pitkillä  

par4-väylillä   odottakaa,   että   edellinen   ryhmä   on   puttaamassa   ennen  
heittämistä.   Silloinkin   heitä   vain   jos   olet   aivan   varma,   ettet   voi   heittää  
lähellekään   sitä   paikkaa   missä   pelaajia   on   vielä   samalla   väylällä  

● Radalla   huomioitavaa:  
1)   OB   ympäröi   väylää   (takaob   erittäin   kaukana,   ei   tule   peliin   koskaan)  
3)   mando,   kierrettävä   vasemmalta,   DZ   tii.  
6)   OB   vasemmalla  
7)   OB   oikealla   mutkassa,   OB   -heiton   jälkeen   saa   jatkaa   DZ:lta,   joka   keskellä   väylää  

https://drive.google.com/file/d/1OdBT1LFH51cJP2eZuwzpXrDVu55479TS/view


9)   Tarkista   että   väylä   on   vapaa   mutkan   jälkeen   ennen   kuin   heität  
A)   OB   vasemmalla   puolella   väylää,   OB   -heiton   jälkeen   saa   jatkaa   DZ:lta   tai   OB:lle  
ylimenokohdasta.  
14)   OB   vasemmalla   ja   korin   takana  
16)   OB   ympäröi   väylää   (takaob   erittäin   kaukana,   ei   tule   peliin   koskaan)  
18)   OB   vasemmalla,   tarkista/spottaa   korkeista   portaista   tiin   vieressä,   että   väylä   on  
vapaa  
20)   BUNCR   -   sääntö   koko   väylän   ajan.   Jos   heitto   menee   OB:lle   seuraava   heitto  
heitetään   samantien   edelliseltä   heittopaikalta.   Väylällä   myös   saari,   jonne   kiekon   pitää  
jäädä.   Jos   saaressa   puttaa   OB:lle   sama   BUNCR   -sääntö   on   silloinkin   voimassa.  
OB:lle   päätyneistä   heitoista   ei   tule   rangaistusta.   Väylän   20   säännölle   on   haettu  
poikkeuslupa   PDGA:lta   22.7.2020   ja   se   on   myös   samana   päivänä   myönnetty  

 
Sääntökoe  

● jokaisella   pelaajalla   tulee   olla   sääntökoe   tehtynä    ennen   ensimmäisen   kierroksen  
alkua   ( https://www.pdga.com/rules/exam )   

● jos   pelaaja   ei   ole   tehnyt   sääntökoetta,   ei   hän   pääse   starttaamaan   kisaan  
○ kannattaa   siis   tehdä   sääntökoe   hyvissä   ajoin!   

 
Tupakointi  

● Tupakkatuotteiden   käyttö   on   kierrosten   aikana   2   minuuttia   ennen   lähtöä   aina  
tuloskortin   palauttamiseen   saakka   kielletty.  
 

Ruokapaikat  
● Ähtärin   keskustasta   löytyy   reilusti   ruokailuvaihtoehtoja   

○ Oppo   ja   Sherifi   -pizzeriat  
○ Best   Hamburgers   -   grilli  
○ Kiinalainen   ravintola  
○ Vanha   pappila   Hetki   -kahvila  
○ K-market  
○ S-market  
○ ABC-huoltoasema  
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