Tervetuloa frisbeegolfin SM-kilpailuihin!
Frisbeegolfin SM-kilpailuiden areenana toimii tänä vuonna Sibbe Disc Golf,
Sipoossa. Sibbe on Tyyni-kilpailuiden myötä osoittautunut varsin
mainioksi paikaksi suurille kilpailuille. Vuoden 2020 SM-kilpailut saavat siis
arvoisensa tapahtuma-areenan Sipoonjoen suistossa. Kun kilpailuviikko
koittaa, niin viimeistään silloin kaikki on tiptop-kunnossa ja taistelu
mestaruuksista voi alkaa. Toivotankin kaikki kilpailijat tervetulleiksi
taistelemaan SM-mitaleista!
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● Mikko Wikman, m
 ike@nbdg.fi, 040 556 7789
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INTERNET
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Viralliset kotisivut: www.frisbeegolf-sm.fi
Metrix-sivut: https://discgolfmetrix.com/1168369
PDGA-sivu: https://www.pdga.com/tour/event/45904
Facebook: h
 ttps://www.facebook.com/FrisbeegolfSM/
Instagram: https://www.instagram.com/frisbeegolfsm/

Kilpailuasioiden viralliset tiedotuskanavat ovat kilpailun viralliset kotisivut
ja kilpailun Metrix-sivut.

VIRALLISET TOIMITSIJAT
●
●
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●
●

Mikko Wikman, kilpailunjohtaja
Jesse-Matias Savolainen, apulaiskilpailunjohtaja
Tero Väisänen, apulaiskilpailunjohtaja
Tiina Riekkola, virallinen toimitsija
Laura Heikkilä, virallinen toimitsija
Marko Kindstedt, virallinen toimitsija

POIKKEUSTOIMET COVID-19 PANDEMIAN VUOKSI
● Jokaisen kilpailijan on sitouduttava noudattamaan koronaviruksen
aiheuttaman pandemian vuoksi käytössä olevia poikkeustoimia ja
rajoituksia
● Viimeisimmät ja ajan tasalla olevat viranomaisten, Suomen
frisbeegolfliiton ja PDGA:n asettamat ohjeistukset, rajoitukset ja
muut toimenpiteet päivitetään kilpailun virallisiin tiedotuskanaviin
viimeistään kilpailuviikon alussa
● PDGA-sankitoituun kilpailuun osallistuvan pitää sitoutua PDGA:n
COVID-19 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.
Teksti on käännös PDGA:n englanninkielisestä vastuuvapautusta
koskevat tekstistä. Alkuperäinen on luettavissa täällä:
https://www.pdga.com/event-director-covid-19-acknowledgement
(sivun alareunassa).

Huomioitavat toimenpiteet ja käytännöt lyhyesti:
● Osallistuminen on ehdottomasti kiellettyä, mikäli...
...sairastat koronaviruksen aiheuttamaa tautia,
...sinulla on koronavirukseen aiheuttamaan tautiin viittaavia oireita,
TAI
...sinut on määrätty karanteeniin tai eristykseen altistumisen tai
sairastumisepäilyn vuoksi
● Noudata hyvää käsi-, yskimis- ja niistämishygieniaa
● Suosittelemme pitämään oman käsidesin mukana
● Vältä kaikkia lähikontakteja, kuten kättelyitä ja ylävitosia
● Puttaa vain tyhjään koriin, koske vain omiin pelivälineisiin
● Pidä 1-2m turvaväli kilpailuradalla myös kierroksen aikana,
kilpailukeskuksen alueella ja muualla rata-alueella
● Vältä turhaa oleskelua kilpailukeskuksen alueella

SÄÄNTÖASIOITA
● Kilpailussa noudatetaan PDGA:n sääntöjä ja kilpailuopasta sekä
Suomen frisbeegolfliiton kilpailuohjeita koskien SM-kilpailuja
● Kilpailua koskevat säännöt löytyy kotisivuilta
https://frisbeegolf-sm.fi/saannot/
● Muita ohjeita ja tietoa kilpailijoille löytyy kotisivujen “Kilpailijoille”
-sivulta
https://frisbeegolf-sm.fi/pelaajille/

Epäselvät tilanteet
● Epäselvissä tilanteissa ryhmän tulee pelata kahdella tavalla ellei
virallista toimitsijaa ole paikalla. Kilpailunjohtaja antaa lopullisen
ratkaisun kierroksen jälkeen koko ryhmän ollessa paikalla
Kilpailun keskeyttäminen (kilpailija keskeyttää)
● Mikäli kilpailija joutuu keskeyttämään kilpailun loukkaantumisen
vuoksi, tulee hänen ilmoittaa keskeytyksestä viipymättä
kilpailunjohtajalle tai kilpailutoimistolle
● Mikäli kilpailija loukkaantuu ja tarvitsee ensiapua, tulee ryhmän
jäsenten hälyttää apua ja auttaa loukkaantunutta taitojensa
mukaan
● Mikäli ryhmään jää vähintään kolme pelaajaa, jatkaa se peliä heti,
kun loukkaantuneelle on saatu apua tai hän on omatoimisesti
lähtenyt kilpailutoimistolle
● Mikäli ryhmään jää vain kaksi kilpailijaa, tulee ryhmän pyytää
lisäohjeita kilpailunjohtajalta
Kilpailun keskeyttäminen (järjestäjä keskeyttää)
● Mikäli joudutaan järjestäjän toimesta keskeyttämään vaarallisten
sääolosuhteiden tai muun force majeure -syyn vuoksi,
noudatetaan PDGA kilpailuoppaan kohdan 1.07 mukaisia käytäntöjä

● Lisäksi kilpailun keskeytyksestä laitetaan vahvistusuutinen
Metrixiin
RATATIEDOT
● Jotta kilpailijoilla olisi mahdollisimman vähän epäselviä asioita
mietittävänä kilpailun aikana, on alle listattu yleisiä asioita koskien
koko rataa. Mikäli jollain väylällä on listatuista poikkeavia asioita,
on niistä mainittu erikseen väyläkohtaisissa tiedoissa

Heittopaikat
● Sibben tiit ovat puusta tehtyjä alustoja, jotka ovat korotettu maan
pinnasta
● Tekonurmimatto määrittää tiipaikan. Heiton lähtiessä mikään
tukipiste ei saa koskettaa maton ulkopuolelle. Tekonurmimaton
edessä oleva laudoitus ei ole tiitä.
● Mikäli heittopaikan osalla ilmenee puutteita tai vikoja, ilmoitathan
siitä viipymättä kilpailunjohtajalle
Väyläopasteet
● Jokaisella väylällä on oma väyläkohtainen opaste. Väyläopasteiden
tiedot ovat yhdenmukaisia caddy bookin väyläkohtaisten tietojen
kanssa
Korit
● Kilpailussa koreina käytetään Prodigy T2-koreja
OB-alueet
● OB-alueet on merkitty valkoisin tikuin
● Kaikki OB:t pelataan normaalin OB-säännön mukaan

Mandatoryt
● Pakolliset kierrot (mandatory, mando) on merkitty nuolella, joka
osoittaa pakollisen kiertosuunnan
● Väylällä 9 mandatory on lipputanko, joka tulee kiertää oikealta.
Lipputangossa ei ole nuolta
● Missatun mandon jälkeen peli jatkuu drop zonelta (+1)
Drop zonet
● Drop zone on merkitty punaisin/oranssein tikuin
● Tekonurmimatto määrittää drop zonen
● Drop zonet on ainoastaan mandoja varten (pl. väylä 2)
● Väylillä 9 ja 10 drop zone = tii (ei punaisia/oransseja tikkuja)
Hazard-alueet
● Väylällä 9 on hazard-alue
● Sydämen muotoisen hazard-alueen rajana on matala laudoitus.
Kohdassa, jossa laudoituksessa on aukko, raja menee kohtisuoraan
reunimmaisten pystytolppien välissä
Vapautusalueet
● Radalla olevat vapautusalueet on merkitty sinivalkoisin tikuin
● Vapautusalue pelataan kuten OB-alue, mutta ilman rangaistusta
● Määritetyltä vapautusalueelta ei saa pelata
Kartassa olevat yksityisalueet
● Mikäli karttaan merkitty yksityisalue sijaitsee pelialueella, tulkitaan
se vapautusalueeksi
● Yksityisalueeksi merkityt alueet ovat rakennusten piha-alueita ja
alueen rajana on piha-alueen raja

Esteet
● Väylillä, niiden läheisyydessä ja muualla rata-alueella olevat
opasteet, kyltit, mainosliput ja -banderollit, lampputolpat,
roskakorit, rakennukset sekä muut vastaavat puolikiinteät/kiinteät
asiat ovat osa rataa eikä niitä saa siirtää paremman
heittoasennon ottamiseksi
● Kaikki vesilätäköt, suolammet, ojat ja muut vesialueet, joita ei ole
määritelty OB-alueeksi, ovat tilapäistä vettä. Kiekon päätyessä
tällaiseen veteen, pelataan PDGA:n säöntöjen kohdan 8.06
mukaisesti, ensimmäisestä vapauttavasta paikasta pelilinjassa
taaksepäin
WC:t ja vesipisteet
● Kilpailuradan läheisyydessä on kolme WC:tä ja kaikkien yhteydessä
on myös juomavesipiste
○ Cafe Sibben (rantakahvila) luona
○ Camping-alueella, väylän 16 tiipaikan läheisyydessä
○ Kesäteatterin lavan luona
● Vesikanistereita ei radalla ole, camping-alueen WC:llä on
mahdollisuus käydä täyttämässä juomapullo väylien 5, 9 ja 15
jälkeen
● Radan varrella on pari desifiointipistettä vain kilpailijoiden
käyttöön
Tupakointi
● Tupakointi radalla on kiellettyä metsäpalovaaran vuoksi myös
harjoittelun aikana

(Huom! Väylä 11 tarkastettu pituus on 151m, yhteispituus 2335m)

VÄYLÄ 1
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

90m
3
Ympäröi väylää
Ei ole
Ei ole

Mikäli väylällä ei ole spotteria, on suositeltavaa että yksi tai kaksi ryhmän
kilpailijaa on väylän puolivälissä spottaamassa tien liikennettä ja
mahdollista ylimenokohtaa OB:lle päätyvien heittojen osalla.
Heittosuunnan mukaisesti kulkevan ojan reunalla määräävä OB-linja on
väylänpuoleinen (heittosuunnan mukaan oikeanpuoleinen) tikkulinja.
Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 1 ilman muutoksia.

VÄYLÄ 2
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

89m
3
Saariväylä, pelialue alkaa väylän 1 jälkeen. OB
ympäröi saarta
On, kierrettävä vasemmalta
On, käytössä sekä mandomissiä että OB:lle
päätynyttä heittoa varten

Saariväylä. Mikäli mikä tahansa heitto päätyy OB:lle, voi kilpailija jatkaa
rangaistuksen kera edelliseltä heittopaikalta, ylimenokohdasta tai drop
zonelta.
Mando. Pakollinen kierto vasemmalta. Missatusta jatko drop zonelta
rangaistuksen kera.
Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 2 ilman muutoksia.

VÄYLÄ 3
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

253m
4
Oikeassa reunassa, jatkuu taittuen tien suuntaiseen
linjaan. Lampi väylän loppuosassa
Ei ole
Ei ole

Vasemmalla olevat yksityisalueet ovat vapautusaluetta. Vapautusalueen
rajana on yksityisen pihan ja/tai parkkipaikan raja. Mikäli kiekko päätyy
vapautusalueelle, peliä jatketaan pihan/parkkipaikan rajalta
ylimenokohdasta. Ei rangaistusta.
Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 3. Oikean reunan OB-linjaa tiukennettu
alkuväylän osalla.

VÄYLÄ 4
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

122m
3
Ympäröi väylää
Ei ole
Ei ole

Huomioi väylän 16 kilpailijat. Isommalla väylänumerolla heillä on oikeus
pelata ensin.
Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 5. Kori viety noin 10 metriä kauemmas.
OB-linjaa tiukennettu väylän alkuosassa.

VÄYLÄ 5
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

85m
3
Oikealla koko matkan, jatkuen tien mukaisesti.
Lampi ennen koria. Väylä 4 tiin takana.
Ei ole
Ei ole

Opasteessa mainitulla “kalliolampi”-termillä tarkoitetaan peintä
kalliosaareketta, joka on rajattu koivupölkyillä. Se ei ole OB
Oikean reunan OB-linja poikkeaa hieman opasteesta ennen lampea ja sen
kohdalla. Linja tekee pienen koukkauksen suorasta linjasta vasemmalle,
kiertäen maakasan. Linja on määräävä pelatessa.
Lammen kohdalla on kaksi vierekkäistä OB-aluetta, molemmilla omat
selkeät linjat.
Sibben Ramirent-layoutin väylä 5. Koripaikka normaalista paikasta
oikealla, oikean reunan OB lisätty.

VÄYLÄ 6
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

306m
5
Ei ole
Ei ole
Ei ole

Väylän 9 hazard ei ole voimassa tälle väylälle. Kiekon päätyessä sinne
jatketaan peliä normaalisti ilman rangaistusta.
Väylän alkuosassa oikealla vapautusalue (kivikasa). Pelataan kuten
OB-alue, mutta ilman rangaistusta.
Väylän loppuosassa, viimeisessä mutkassa, on vapautusalue vasemmalla
(kosteikko/lampi). Pelataan kuten OB-alue, mutta ilman rangaistusta
Väylän heittosuuntaan nähden vain vasemman puoleinen tekonurmimatto
on tii. Oikeanpuoleinen (Ramirent 16 tii) ei ole käytössä tälle väylälle.
(Kyllä, tätä on kysytty)
Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 6 ilman muutoksia (pl. vapautusalueet)

VÄYLÄ 7
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

78m
3
Ei ole
Ei ole
Ei ole

Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 7 ilman muutoksia.

VÄYLÄ 8
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

156m
4
Väylät 11 ja 13 kauempana oikealla
Ei ole
Ei ole

Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 9 ilman muutoksia (uusi tiipaikka otettu
käyttöön 15.7.2020).

VÄYLÄ 9
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE
HAZARD

73m
3
Väylä 10 oikealla
On (lipputanko), kierrettävä oikealta
Tii on drop zone mandomissille
Hazard-saari ennen koria

Mando = lipputanko. Pakollinen kierto oikealta. Missatusta jatko drop
zonelta (tii = drop zone) rangaistuksen kera.
Hazardin rajana matala aita. Kohdassa, jossa aidassa on aukko, hazardin
raja kulkee suoraan reunimmaisten aitalautojen välillä.
Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 10. Lisätty OB oikealle.

VÄYLÄ 10
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

104m
3
Ympäröi väylää
Kaksi mandoa, pakollinen reitti mandojen välistä
Tii on drop zone mandomissille

Kaksi mandoa. Pakollinen reitti mandojen välistä. Missatusta jatko drop
zonelta (tii = drop zone) rangaistuksen kera.
Huomioi väylän 11 pelaajat.
Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 11. Lisätty OB väylän ympärille.

VÄYLÄ 11
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

151m
4
Väylä 10 oikealla. Väylä 12 vasemmalla
Ei ole
Ei ole

Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 12 pidennettynä (koria siirretty
kauemmas). Ympäröivien väylien OB:t lisätty.

VÄYLÄ 12
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

114m
3
Ympäröi väylää. Lampi mäen alla
Ei ole
Ei ole

Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 13. OB lisätty väylän ympärille.

VÄYLÄ 13
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

102m
3
Ympäröi väylää
On, kierrettävä oikealta
On, käytössä vain mandomissin jälkeen. Drop zone =
etummainen tiipaikka.

Mando, kierrettävä oikealta. Missatusta jatko drop zonelta rangaistuksen
kera.
Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 14 pidennettynä. Vasemman reunan
OB-linjaa tiukennettu.

VÄYLÄ 14
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

103m
3
Ympäröi väylää
Ei ole
Ei ole

Huomioi kanavassa liikkuvat veneet!
Rantakaislikossa on äkkisyvää. Kiekon poimiminen vedestä omalla
vastuulla.
Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 15. Tiukennettu OB väylän ympärillä.

VÄYLÄ 15
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

104m
3
Ympäröi väylää
Ei ole
Ei ole

Huomioi pelaajat väylän 10 tiipaikalla vasemmalla.
Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 16 pidennettynä (tiipaikka siirretty alas
vasemmalle).

VÄYLÄ 16
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

179m
4
Ympäröi väylää
On, kierrettävä vasemmalta
On, käytössä vain mandomissille

Mando. Pakollinen kierto vasemmalta. Missatusta jatko drop zonelta
rangaistuksen kera.
Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 17. Lisätty OB väylän ympärille.

VÄYLÄ 17
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

106m
3
Ympäröi väylää
On, kierrettävä vasemmalta
On, käytössä vain mandomissille

Sibben Ford Hybrid-layoutin väylä 18. Lisätty OB väylän ympärille.

VÄYLÄ 18
PITUUS
PAR
OB
MANDO
DROP ZONE

120m
3
Ympäröi väylää
Ei ole
On, saa käyttää minkä tahansa OB:lle päätyneen
heiton jälkeen

Ns. Tyyni-väylä. Tyyni-kilpailusta tuttu vedenylitysväylä uimajärven
rannassa.
Väylälle on lisätty drop zone. Minkä tahansa OB:lle päätyneen heiton
jälkeen kilpailija saa jatkaa drop zonelta, ylimenokohdasta tai edelliseltä
heittopaikalta. Drop zone ei ole pakotettu jatkopaikka.
Huomioi uimarit ja muut rannan käyttäjät

