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YLEISTIEDOT

Kisakeskus sijaitsee Naamivaaran pysäköintialueella, joka on varattu päivän ajaksi kisakäyttöön. 
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 myyntipiste, josta voi ostaa kevyttä
syötävää, kahvia, teetä ja virvokkeita. Maksutapoina
suosittelemme lähimaksua sekä pankkikorttia.
Myyntipiste palvelee perjantaina klo 16-18 sekä
lauantaina klo 13-20.

Tapahtuman aikana pelaajien autot täytyy pysäköidä
tien varteen, pohjoiseen mentäessä tien vasempaan
reunaan. Myös rata-alueen eteläpuolella kulkeva
hiekkatie on käytettävissä, huomioiden väylän 17
avaukset.

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. 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 tarpeen.

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 pian heti kierroksen jälkeen. Palkintosijoille 
päässeiden tiedot kerätään sähköpostitse kisan jälkeen.

https://goo.gl/maps/PFpnkRrUstXYKpyCA


TULOSKIRJAUS

Käytämme SFL:n suosituksen mukaisesti kaksinkertaista tuloskirjausta ja teemme sen täysin sähköisesti. 
Ensisijainen järjestelmä on Metrix. Pelaaja, jonka nimi on ryhmässä ensimmäisenä, on lähtökohtaisesti 
vastuussa Metrix-kirjauksesta.

Toissijaisena järjestelmänä on PDGA Digital Scorecard, jota käytetään mobiililaitteen selaimella 
seuraavassa osoitteessa:

https://www.pdga.com/score

Kirjautumiseen tarvittava koodi toimitetaan teille näiden ohjeiden kera sähköpostitse.

Ohjeet

1. Syötä pääsykoodi
2. Kirjaudu omalla nimelläsi
3. Valitse pelattava kierros
4. Valitse aloitusväylä
5. Lisää muut ryhmän pelaajat (Nimen tai PDGA-numeron perusteella)
6. Järjestä pelaajat samaan järjestykseen kuin Metrixissä
7. Aloita kierros

Paperinen tuloskortti on käytettävissa mahdollisen ongelmatilanteen sattuessa. Mikäli sinulla ei ole 
mahdollisuutta osallistua digitaaliseen tuloskirjaukseen, voit noutaa paperisen tuloskortin ja kynän 
kisatoimistolta.

Kierroksen päätyttyä ryhmän tulee varmistaa, että tuloskortit ovat yhtenevät ja oikein. Tämän 
jälkeen jokaisen pelaajan tulee allekirjoittaa tuloksensa Metrixissä viipymättä. 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.

JOS PELAAJA JÄTTÄÄ KISAN KESKEN KIERROKSEN AIKANA TAI KIERROSTEN 
VÄLISSÄ, TULEE ASIASTA ILMOITTAA HETI 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.

https://www.pdga.com/score


OHEISKISAT

Päivän aikana on kaksi erillistä CTP-kisaa.
Amatööriluokkien CTP on väylällä 2 ja Pro-luokkien
CTP väylällä 18. Lähimmäs tolppaa avannut voittaa.
Holari voittaa tolpassa kiinni olevan.

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

Päivän päätteeksi kaikkien kisan pelanneiden kesken
arvotaan Latitude 64 Core Pro E2 -reppu (arvo 149e)!

ALUSTAVA AIKATAULU

Viimeisin tieto kannattaa tarkistaa kisasivuilta

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
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
17:15 Pelaajat valmiina omilla lähtöväylillä
17:30 2. kierros alkaa
20:00 2. kierros maalissa
Mahdolliset ratkaisupelit ja palkintojenjako
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