
 
 

NOT-SO-TYYNI - Keinukallio 
 

Poikkeusolojen vuoksi kilpailutapahtumien yhteydessä ei voida järjestää yhteisiä 
pelaajakokouksia ja siksi olemme laatineet oppaan, josta kilpailijat löytävät lisätietoja 
Metrixistä löytyvien tietojen lisäksi. 
 
HUOM! Caddy book ei sisällä aikatauluja, ryhmiä tms. tietoja, jotka saattavat muuttua. 
Metrixin info-sivu ja uutiset toimivat virallisina tiedotuskanavina 
 
Sisältö 

1. Yhteystiedot 
2. Ohjeet poikkeusoloihin 
3. Ratatiedot 

 
Yhteystiedot 
 

● Päivystävä TD 
Marco Hyvärinen, 050 522 5466 

● NBDG:n yhteyshenkilö ennen kilpailua 
Mikko Wikman, 040 556 7789, mike@nbdg.fi 

 
Ohjeet poikkeusoloihin 
 

● Jokaisen kilpailijan tulee lukea Metrixin uutisista kilpailua ja toimintaa sen 
yhteydessä koskevat poikkeustilan vaatimat erityisjärjestelyt ja ohjeet sekä 
noudattaa niitä annetun mukaisesti 

● Kilpailijat osallistuvat tapahtumaan omalla vastuullaan, tiedostaen riskit 
koronaviruksen osalla 

● Tärkeimmät ohjeet ja rajoitukset lyhyesti: 
○ Osallistuminen on kiellettyä mikäli sinulla on sairastumiseen viittaavia oireita 
○ Riskiryhmiin kuuluvien ei suositella osallistuvan kilpailuun 
○ Muista hyvä käsi- ja yskimishygienia 
○ Vältä lähikontakteja kuten kättelyitä ja ylävitosia 
○ Koske vain omiin pelivälineisiin, puttaa tyhjään koriin 
○ Pidä jatkuvasti 1-2m turvaväli muihin 
○ Vältä tarpeetonta oleskelua kilpailutoimistolla, radalla ja huoltorakennuksissa 

mailto:mike@nbdg.fi


○ Caddya ei tule käyttää, yleisö ei ole sallittua 
 

● Poikkeusjärjestelyitä: 
○ Kilpailijoilla suositellaan olevan oma käsidesi mukana bägissä 
○ Radalla EI OLE juomavesikanistereita yhteiseen käyttöön, huolehdi riittävästi 

juomavettä mukaasi 
○ Kilpailutoimintojen poikkeusjärjestelyistä enemmän Metrixin uutisessa 

 
Ratatiedot 

● Keinukallion frisbeegolfrata 
● Normaali layout, 18 väylää, yhteispituus 2546m, par 63 
● Suora linkki ratakarttaan: 

https://frisbeegolfradat.fi/files/2020/04/keinukallio_kerava_ratakartta_2020.jpg 
 
Väyläkohtaiset huomiot 

1. OB (tikutettu): Väylän ympärillä, iso oja puolessa välissä väylää 
Vapautusalue (keltaisella tikutettu): Väylän suuntainen oja. Kiekon päätyessä 
vapautusalueelle, jatko ylimenokohdasta ilman rangaistusta. Vapautusalueelta ei 
saa pelata 

2. - 
3. - 
4. - 
5. OB (tikutettu): Oikealla alhaalla 

Vapautusalue (keltaisella tikutettu): Väylän alkupäässä poikittainen oja. Kiekon 
päätyessä vapautusalueelle, jatko ylimenokohdasta ilman rangaistusta. 
Vapautusalueelta ei saa pelata 

6. - 
7. OB (tikutettu): Oikealla ja korin takana 
8. OB (tikutettu): Väylän molemmin puolin 
9. - 
10. - 
11. - 
12. OB (tikutettu): Oikealla ja korin takana 

Vapautusalue (keltaisella tikutettu): Suonsilmäke puutunnelissa + heinikko väylien 
12/13 välissä. Kiekon päätyessä vapautusalueelle, jatko ylimenokohdasta ilman 
rangaistusta. Vapautusalueelta ei saa pelata 

13. Mando: Pakollinen kierto vasemmalta. Missatusta jatko drop zonelta (+1) 
Vapautusalue (keltaisella tikutettu): Heinikko väylien 12/13 välissä. Kiekon päätyessä 
vapautusalueelle, jatko ylimenokohdasta ilman rangaistusta. Vapautusalueelta ei 
saa pelata 

14. - 
15. - 
16. OB (hevosaitauksen tolpat rajana): Vasemmassa reunassa kauempana 
17. OB (tikutettu, vasemmalla hevosaitauksen tolpat rajana): vasemmalla, korin takana 

ja lopussa oikealla 
18. OB (tikutettu, vasemmalla hevosaitauksen tolpat rajana, korin takana asfaltin raja): 

Ympäröi väylää 
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