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YLEISTIEDOT

Kisakeskus sijaitsee Naamivaaran pysäköintialueella, joka on varattu päivän ajaksi kisakäyttöön. 
Tapahtuman aikana pelaajien autot täytyy pysäköidä tien varteen. Kisakeskuksella on grillikota, ulko-wc, 
teltta sekä vesipiste. Toinen vesipiste on radalla väylän 11 heittopaikan vieressä. Kisatoimisto sijaitsee 
varikkobussissa, jossa on myös infopiste sekä löytötavarat ja tulospalvelu. Ilmoittautuminen tapahtuu 
manuaalisesti varikkobussin edustalla tai sateen sattuessa bussin sisätiloissa.

Kisakeskuksella on ainakin lauantaina iltapäivällä myyntipiste, josta voi ostaa kevyttä syötävää, kahvia ja
virvokkeita. Maksutapoina suosittelemme lähimaksua sekä pankkikorttia.

COVID-19

Kisassa noudatetaan Suomen Frisbeegolfliiton suosituksia koronavirustilanteen vaikutuksien suhteen: 
https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/. 

Osallistuminen ja paikalle tuleminen on kiellettyä mikäli henkilöllä on sairastumiseen viittaavia oireita. 
Muistakaa hyvä käsi- ja yskimishygienia. Järjestäjä varmistaa käsidesin saatavuuden kisatoimiston 
läheisyyteen. Oma käsidesi on silti hyvä olla bägissä mukana. Vältetään kättelyä, kosketaan ainoastaan 
omiin pelivälineisiin ja pidetään turvavälit kunnossa.

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.

https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/


KÄYTÄNNÖT

Pelaajapalaveria ei järjestetä. Rataan liittyviä kysymyksiä kannattaa esittää TD:lle hyvissä ajoin ennen 
kisaa. Tämä kisaopas sisältää jokaisen väylän säännöt ja pelaamiseen liittyvät suositukset. Kisa pelataan 
normaalisti PDGA:n sääntöjä noudattaen. Säännöt löytyvät kätevästi mm UDisc-sovelluksesta. 
Tupakkatuotteiden käyttö on kiellettyä kilpailun aikana pelitilanteissa 2 min merkistä tuloskorttien 
palauttamiseen asti. Kuitenkin siirtymillä ja odottaessa tupakointi on sallittua muun ryhmän luvalla.

Ennen ensimmäistä kierrosta pelaajien tulee käydä ilmoittautumassa kisatoimistolla. Pelaajalistat ja 
heittoryhmät ovat nähtävillä varikkobussin edustalla. Samalla huolehditaan siitä, että jokaisen ryhmän 
mukaan lähtee tuloskansio. Tämän jälkeen pelaajat siirtyvät lämmittelemään omien aloitusväylien 
läheisyyteen, missä on oltava viimeistään 15min ennen lähtöaikaa. Jos joku jättää saapumatta paikalle 
ottakaa puhelu TD:lle. Tehdään muutokset heittoryhmien kokoonpanoihin mikäli se on välttämätöntä.

Tulokset kirjataan ensisijaisesti Metrixiin. Tuloskansioissa on paperinen tuloskortti, jota käytetään 
mahdollisen ongelmatilanteen sattuessa. Jokaisen pelaajan tulee tarkistaa ja allekirjoittaa tuloksensa 
Metrixissä heti kierroksen päätyttyä. Jos ei pysty allekirjoittamaan tulosta suoraan Metrixiin täytyy se 
kuitata toimitsijalle kisatoimistolla. Allekirjoittamattomista tuloksista joudutaan 30min aikarajan kuluttua
antamaan SFL:n ja PDGA:n määrittelemä rangaistus.

Toisen kierroksen ryhmät julkaistaan mahdollisimman pian ensimmäisen kierroksen tulosten selvittyä. 
Mikäli edeltävän lohkon kierros on vielä kesken oman lähtöajan koittaessa, aloitetaan peli sitten kun 
lähtöväylä on vapaa. Samoin toimitaan mahdollisten ratkaisupelien tapauksessa. Kaikki Top-3 sijat 
ratkaistaan tarvittaessa jatkopeleillä mahdollisimman nopeasti kierroksen jälkeen. Palkintosijoille 
päässeiden tiedot kerätään sähköpostitse kisan jälkeen.

JOS PELAAJA JÄTTÄÄ KISAN KESKEN KIERROKSEN AIKANA TAI KIERROSTEN 
VÄLISSÄ, TULEE ASIASTA VIIPYMÄTTÄ ILMOITTAA TD:LLE.

Vaarallisen säätilan (myrsky, salamointia rata-alueella) sattuessa ollaan valmiudessa keskeyttämään kisa. 
Kierroksen keskeyttämisestä ilmoitetaan auton äänimerkillä toistuvasti kolmen sarjaa. Pelaaminen 
keskeytetään, kiekot jäävät siihen mihin ne on heitetty / merkitty. Varmistetaan nopeasti, että edessä 
menevä ryhmä on kuullut ilmoituksen ja viesti menee ketjussa eteenpäin. Palataan kisakeskukselle 
odottamaan kisan jatkumista.

OHEISKISAT

Päivän aikana on kaksi erillistä CTP-kisaa.
Amatööriluokkien CTP on väylällä 12 (vakio 13)
ja Pro-luokkien CTP väylällä 18 (vakio 20). 
Lähimmäs tolppaa avannut voittaa. Holari voittaa
tolpassa kiinni olevan. Useamman holarin
tapauksessa palkinto arvotaan.

Tauon aikana kisakeskuksella on Max Power! -
kisa, jossa saa heittää haluamansa määrän
draiveja tutkaan. Kovimman lähtönopeuden
saavuttanut palkitaan.

Päivän päätteeksi kaikkien kisaan osallistuneiden
kesken arvotaan Latitude 64 Core Pro Bag (arvo
119e)!



AIKATAULU

Lohko 1: FA2, MA2, MA3, MJ18

07:00-07:30 Manuaalinen ilmoittautuminen kisakeskuksella
07:45 Pelaajat valmiina omilla lähtöväylillä
08:00 1. kierros alkaa
10:30 1. kierros maalissa

13:30 2. kierroksen ryhmät julkaistu, tuloskansiot noudettavissa kisakeskukselta
13:45 Pelaajat valmiina omilla lähtöväylillä
14:00 2. kierros alkaa
16:30 2. kierros maalissa
Mahdolliset ratkaisupelit ja palkintojenjako

Lohko 2: MPO, FPO, MP40, MP50

10:00-10:30 Manuaalinen ilmoittautuminen kisakeskuksella
10:45 Pelaajat valmiina omilla lähtöväylillä
11:00 1. kierros alkaa
13:30 1. kierros maalissa

17:00 2. kierroksen ryhmät julkaistu, tuloskansiot noudettavissa kisakeskukselta
17:15 Pelaajat valmiina omilla lähtöväylillä
17:30 2. kierros alkaa
20:00 2. kierros maalissa
Mahdolliset ratkaisupelit ja palkintojenjako
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