
 
 

NOT-SO-TYYNI - VIRVIK 
 

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 
TORSTAI Felix Olenius, 045 233 8373 
PERJANTAI Felix Olenius, 045 233 8373 
LAUANTAI Oskar Kurri, 045 134 5266 

● 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 
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○ Vältä tarpeetonta oleskelua kilpailutoimistolla, radalla ja huoltorakennuksissa 
○ 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 
 

● Virvik Frisbeegolf 
● Radan normaali layout, ei muutoksia kilpailua varten 
● Väyläkohtaiset erityishuomiot alempana 
● Ratakartta kuvamuodossa: 

https://frisbeegolfradat.fi/files/2017/05/virvik_porvoo_ratakartta_2017.png 
 

 
 
 
Väyläkohtaiset huomiot 

1. - 
2. - 
3. - 
4. Vesi alhaalla OB 

OB:n raja = vesiraja. Jos kiekko on veden ympäröimä, se on OB:lla (myös mikäli on 
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esimerkiksi kiven päällä vesirajan ylittäneenä) 
Spotteri kalliolle 

5. - 
6. Mando, kierrettävä oikealta. Missatusta jatko edelliseltä heittopaikalta 
7. - 
8. Mando, kierrettävä oikealta. Missatusta jatko drop zonelta 

Vesi OB 
OB:n raja = vesiraja. Jos kiekko on veden ympäröimä, se on OB:lla (myös mikäli on 
esimerkiksi kiven päällä vesirajan ylittäneenä) 

9. - 
10. - 
11. - 
12. - 
13. - 
14. - 
15. - 
16. OB tie ja sen ulkopuoli oikealla 

OB:n raja = tien reuna, hiekan ja nurmen yhtenäinen raja (yksittäinen ruohotupsu 
hiekan puolella ei ole pelialuetta) 

17. OB tie ja sen ulkopuoli vasemmalla 
OB:n raja = tien reuna, hiekan ja nurmen yhtenäinen raja (yksittäinen ruohotupsu 
hiekan puolella ei ole pelialuetta) 

18. OB tie ja sen ulkopuoli oikealla 
OB:n raja = tien reuna, hiekan ja nurmen yhtenäinen raja (yksittäinen ruohotupsu 
hiekan puolella ei ole pelialuetta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


