
 
 

 

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 
 

● Kilpailun TD (päivystää kilpailukierrosten aikana) 
Tiina Riekkola 
040 758 3233, tiina.riekkola@gmail.com  

● 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 
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○ Koske vain omiin pelivälineisiin, puttaa tyhjään koriin 
○ Pidä jatkuvasti 1-2m turvaväli muihin 
○ 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 

● Hornhattulan Frisbeegolfrata 
● Pelataan kaksi kierrosta 10-väyläistä rataa ilman taukoa 
● Väyläkohtaiset erityishuomiot alempana 
● Ratakartta kuvamuodossa (huom, linkin kuva ilman kisa-layoutin OB- ja hazard-

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

● Kisalayout: 
 

 

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


 

 

 

 

 

 

Väyläkohtaiset huomiot 
1. Pelataan saareen, jota rajaavat tiet sekä ojat. Normaali OB-sääntö. Mikäli avaus ei käy 
saaressa, valitse dropzone tai re-tee. 
2. Ojan vasen reuna ja korin takana olevan ojan korinpuoleinen reuna rajaavat OB-alueen 
väylän oikealle puolelle sekä korin taakse. 
3. Väylän oikealla puolella olevan ojan vasen reuna rajaa OB-alueen väylän oikealle 
puolelle koko väylän pituudelta. Jos kiekko päätyy OB:lle, jatkoheitto joko 
ylimenokohdasta, edelliseltä heittopaikalta tai dropzonelta. 
4. Tiin edessä oleva tie OB. Väylän vasemmalla puolella olevan ojan ja korin takana oleva 
ojan väylänpuoleiset reunat rajaavat OB-alueen väylän vasemmalle puolelle ja korin 
taakse. 
5. Tiin edessä oleva ojan tiinpuoleinen reuna ja väylän suuntaisesti kulkevan ojan oikea 
reuna rajaavat OB-alueen väylän vasemmalle puolelle. Väylän oikealla puolella kulkeva 
hiekkatie ja sen ulkopuoli OB. 
6. Tiin edessä oleva väylän suuntaisesti kulkeva ojan oikea reuna (tiiltä katsottuna) rajaa 
OB-alueen vasemmalla. Ennen koria oleva oja ylityskohtineen OB. Väylän 7 hazard ei koske 
väylää 6. 
7. Pelataan saareen, jota ympäröi hazard-alue. Mikäli avausheitto ei päädy saareen, 
jatketaan kiekon laskeutumiskohdasta rangaistuksen kera. 
8. - 
9. - 
10. Tiin etuoikealla koivu mandona, joka pelattava vasemmalta. Missatusta mandosta 
jatketaan dropzonelta rangaistuksen kera. 
 
Radan KAIKKIA OB-linjoja koskee seuraava huomautus: linja jatkuu äärettömyyksiin 
kahden viimeisen OB-lipun suuntaisesti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


