
PARIFRISBEEGOLF SM KILPAILU 2020 29-30.8.2020 PEURUNKA 

 

PELAAJAN OPAS 

TUTUSTU OPPAASEEN HUOLELLISESTI, COVID-19 TILANTEEN 

VUOKSI ERILLISIÄ PELAAJAKOKOUKSIA EI PIDETÄ. 

  

 



Tapahtuma on Suomen Frisbeegolfliiton alainen SM-kilpailu ja kilpailussa 

noudatetaan sekä PDGA että SFL kilpailusääntöjä. 

Kilpailussa pelataan 18-väylää, kolme kierrosta. 

Kilpailun toimihenkilöt: 

TD Pauli Pottonen 050-5331155 

Apu TD Jari Puranen 

Tulospalvelu Matti Leppämäki 

Toimitsijat: Pentti Miettinen, Tuire Leppänen, Ville Kolari, Sami Väisänen 

Ensiapu: Mika Moilanen 045-3316817 

Tupakointi, sähkötupakointi ja muiden tupakkatuotteiden käyttö kilpailun aikana 

on kiellettyä pelaajakokousten aikana ja kahden minuutin merkistä tuloskortin 

palauttamiseen. 

Aikataulu kilpailuviikonloppuna (alustava): 
Perjantaina 28.8. Harjoittelupäivä, rata varattu pelaajien käyttöön. 
 
Lauantaina 29.8. 
kello 9:00 1.kierros A-lohko (Tuloskorttien nouto ja osallistumisen vahvistaminen 
viimeistään puoli tuntia ennen kierroksen alkua) 
11:00 1.kierros B-lohko (Tuloskorttien nouto ja osallistumisen vahvistaminen 
viimeistään puoli tuntia ennen kierroksen alkua) 
13:00 2.kierros A-lohko (Tuloskorttien nouto viimeistään puoli tuntia ennen 
kierroksen alkua) 
16:00 2.kerros B-lohko Tuloskorttien nouto viimeistään puoli tuntia ennen 
kierroksen alkua) 
 
Sunnuntaina 30.8. 
kello 10:00 3.kierros B-lohko Tuloskorttien nouto viimeistään puoli tuntia ennen 
kierroksen alkua) 
 
13:00 3.kierros A-lohko Tuloskorttien nouto viimeistään puoli tuntia ennen 
kierroksen alkua) 
 
Mahdolliset ratkaisupelit pelataan Alternate Shot -pelimuotoa käyttäen alkaen 
väylältä #1. 
 

Palkintojenjaot kunkin luokan tulosten varmistuttua. 



KILPAILUSSA ON KÄYTÖSSÄ KAKSINKERTAINEN KIRJANPITO, YKSI PAREISTA KIRJAA 
TULOKSET PAPERILLE JA TOINEN METRIXIIN. Mikäli Metrixin käyttäminen ei ole 
mahdollista, tulee ryhmälle kaksi paperista tuloskorttia. 

YLEISIÄ OHJEITA KISAPÄIVILLE: 

KISAKESKUS: 
Kilpailukeskuksena toimii Peurungan kylpylän Bistro-Nemo. 
- Tuloskorttien nouto/palautus 
- Palkintojen jako 
- Kilpailun henkilökunta päivystää täällä 
- Ravintolapalvelut ja WC 

LÄMMITTELYALUEET: 
Varsinaista lämmittelyrangea ei ole, mutta Peurunkajärven rannassa on kevyeen 
heittämiseen soveltuva nurmialue. Kylpylän ja rannan väliltä löytyy useita koreja 
putin lämmittelyyn. 

WC: 
Kylpylähotelli Peurunka 
Länsivarasto #3 väylän vieressä 
Laavulla väylän #9 jälkeen 
 
VESIPISTEET: 
Kylpylähotelli Peurunka 
Länsivarasto #3 väylän vieressä 
Väylien #9 ja #13 heittopaikoilla 

PELIMUODOT: 
Alternate shot, Best shot ja Tough shot.  
 
Kilpailu alkaa alternate kierroksella.  
 
Toinen ja kolmas kierros ovat jaetut sekä bestille että toughille. Kierroksella 2 best 
shot väylät ovat 4-13 ja 3. kierroksella 13-3, loput väylät tough shot. 
 
2. kierroksella: 1-3 TS, 4-13 BS, 14-18 TS 
3. kierroksella:  1-3 BS, 4-12 TS, 13-18 BS 
 
Pelimuodon vaihtumisesta muistutetaan väyläopasteiden yhteydessä. 



Parigolf on frisbeegolfin pelimuoto kahden pelaajan joukkueille. Pelitapoja on useita. 
Suosituin on Best Shot (BS), joka on helpoin pelimuoto. Muita kilpailussa käytettäviä 
pelimuotoja ovat Tough Shot (TS) ja Alternate Shot (AS). 
Kaikissa pelimuodoissa varoitukset ja rangaistusheitot määrätään vain rikkeen 
tehneelle pelaajalle, paitsi seuraavissa tapauksissa: käytösrangaistukset, 
harjoitusheitot, häirintä, myöhästynyt tai väärin täytetty tuloskortti. 

Alternate Shot (AS) 
Pari ilmoittaa ennen kierroksen alkua, kumpi pelaajista heittää aloitusheiton. 
Aloitusheiton jälkeen parin pelaajat heittävät vuorotellen kunnes väylä on pelattu 
loppuun. 
Seuraavan väylän aloittaa se pelaaja, joka EI edellisellä väylällä putannut koriin. 

Best Shot (BS) 
Molemmat pelaajat heittävät aloitusheiton. Pari saa itse valita, kummalta 
heittopaikalta jatkavat ja tämä päätös on ilmoitettava selvästi toiselle parille ennen 
seuraavaa heittoa. Näin jatketaan, kunnes jompikumpi pelaajista saa kiekon koriin. 
Joukkue voi käyttää KOHTUULLISEN ajan päättääkseen kummalta kiekolta jatkavat, 
ennen kuin 30 sekunnin laskenta aloitetaan. 
Jos kiekkoa ei merkitä ja kiekko poimitaan maasta on joukkueen jatkettava peliä 
toiselta kiekolta. 
Mikäli toinen pelaaja loukkaantuu, voi toinen pelaaja jatkaa peliä yksin (heittäen 
yhden heiton kultakin pelipaikalta) 

Tough Shot (TS) 
Molemmat pelaajat heittävät aloitusheiton. Ryhmän toinen pari määrää, kumman 
heittäjän kiekosta peli jatkuu. Molemmat pelaajat pelaavat samasta paikasta. Väylä 
on pelattu loppuun, kun jompikumpi pelaajista saa kiekon koriin. 
 
Best Shot ja Tough Shot –pelimuodoissa pari saa vapaasti valita heittojärjestyksensä. 
Best Shot ja Tough Shot –pelimuodoissa parin toinen pelaaja ei saa heittää, mikäli 
hänen ei ole mahdollista parantaa joukkueen tulosta. Parin toinen pelaaja ei saa 
heittää, mikäli pelipari on jo pelannut väylän loppuun. Säännön vastaisesti tehdyt 
heitot ovat harjoitusheittoja, jotka lisätään joukkueen väyläkohtaiseen tulokseen. 

VÄYLÄTIEDOT OB-ALUEET JA PAIKALLISSÄÄNÖT: 
#1 Par 3 83m Pisaranmuotoinen väylä. OB kepitetty väylän ympäri pellolle. 

#2 Par 3 98m Pisaranmuotoinen väylä. OB kepitetty väylän ympäri pellolle. 

#3 Par 3 102m OB kepitetty väylän ympäri pellolle. 

#4 Par 3 96m OB vasemmalla. 

#5 Par 3 69m OB oikealla. 

#6 Par 3 91m OB kiertää väylän ympäri korin takaa. 



#7 Par 3 123m Väylällä MANDO, joka kierretään vasemmalta. Mikäli MANDO menee väärin, uusi heitto 

edelliseltä heittopaikalta +1 rangaistuksen kera. Oikealla OB. 

#8 Par 3 103m OB Vasemmalla (pururata) ja oikealla (parkkipaikka) 

#9 Par 3 89m OB Vasemmalla (pururata) ja oikealla (parkkipaikka) 

#10 Par 4 131m Väylällä MANDO, joka kierretään oikealta. . Mikäli MANDO menee väärin, uusi heitto 

edelliseltä heittopaikalta +1 rangaistuksen kera. OB oikealla (parkkipaikka) ja korin takana (tie) 

#11 Par 3 127m OB vasemmalla (pururata) ja korin takana (tie) 

#12 Par 3 71m Tie vasemmalla OB 

#13 Par 4 197m 

#14 Par 3 109m OB korin takana kepitetty 

#15 Par 3 77m Jäähallin asfaltoitu piha-alue ja parkkialueheittopaikan takana  OB 

#16 Par 3 66m Väylällä MANDO, joka kierretään vasemmalta. Mikäli MANDO menee väärin, uusi heitto 

edelliseltä heittopaikalta +1 rangaistuksen kera. OB korin takana ja viereinen väylä oikealla sekä asfalttitie 

vasemmalla. 

#17 Par 3 63m Väylällä MANDO, joka kierretään vasemmalta . Mikäli MANDO menee väärin, uusi heitto 

edelliseltä heittopaikalta  +1 rangaistuksen kera. Viereinen väylä ja tenniskenttä OB. 

#18 Par 3 57m Tie korin takana OB (kepitetty) 

Missä asfaltoitu tie tai muu alue on OB, toimii asfaltin reuna OB:n rajana. 

MUISTA MYÖS RIITTÄVÄ KÄSIHYGIENIA JA TURVAVÄLIT, VÄLTÄ 
YLIMÄÄRÄISTÄ KOSKETTELUA JA KÄYTÄ AIVASTAESSASI NENÄLIINAA 
(HIHAKIN KÄY) SEKÄ SFL:N JA THL:N OHJEET COVID-19 VARALLE. SFL:N 
OHJEET OHEISESTA OSOITTEESTA:  
https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/06/SFL_COVID19_Ohjeet_010720.pdf 

MIKÄLI ON KYSYTTÄVÄÄ, OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ 

KILPAILUNJOHTAJAAN: TD PAULI POTTONEN 050-5331155 

pauli.pottonen@gmail.com. 

MUISTA MYÖS KISAN UUTISISSA OLEVA FAQ SIVU, SAMA ASIA ON 

VOINUT VAIVATA MUITAKIN OSALLISTUJIA. 

Pauli Pottonen 

TD 

Parifrisbeegolf SM 2020 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 


