
Mukkulan metsän avausheitot 2021 pelaajainfo 

KAIKKI INFORMAATIO LÖYTYY METRIXIN INFO- TAI UUTISET-VÄLILEHDELTÄ. UUTISIIN VOI TULLA 

LISÄTIETOJA MYÖS KISAN AIKANA JOTEN SEURAA SITÄ. 

Aikataulu: 

Klo 09:00 - 09:30 Ilmoittautuminen ja tuloskorttien nouto 

Klo 10:00 - 13:00 Kierros 1 

Klo 13:00 - 14:00 Tauko, tuloskortin nouto ennen toisen kierroksen alkua (vain ryhmän metrixissä ylimpänä 

oleva) 

Klo 14:00 - 17:00 Kierros 2 

Toisen kierroksen jälkeen pelataan heti mahdolliset ratkaisupelit. Sarjojen voittajat sekä arvonnassa 

voittaneet, voivat noutaa palkintonsa #1-tiin välittömästä läheisyydestä. 

Pelaaminen aloitetaan kellon mukaisesti ( 1. kierros kello 10, 2. kierros kello 14.) ja kahden minuutin 

varoitus on 2 minuuttia ennen tätä, vaikka äänimerkkiä ei kuulukaan.  

Koronarajoitukset: 

Päijät-Hämeessä on päästy takaisin koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, jonka vuoksi monia rajoituksia on 

poistettu. Tätä kilpailua varten on kuitenkin haettu ja saatu erityislupa järjestämiseen ja sen takia 

noudatamme kyseisessä hakemuksessa kerrottuja varotoimenpiteitä, vaikka muutoin vallitsevat rajoitukset 

eivät niitä edellytä. Varotoimenpiteet löytyvät metrixistä. 

Radasta: 

Yleiset: Noudatamme Metrixistä löytyviä väyläopasteita muutamalla poikkeuksella. Kaikki metalliset aidat 

ovat OB:n rajana, vaikka väyläkohtaisessa opasteessa ei olisi niin erikseen kerrottu. Kiekkoja EI SAA HAKEA 

aitojen toiselta puolelta ilman tontin omistajan lupaa. Ainoa poikkeus tähän on väylä #3, jossa aidassa on 

ovi, jota kautta kiekkonsa voi ja saa hakea. Väylät #6, #7, ja #9 kulkevat hyvin lähekkäin. Näissä kiinnitettävä 

erityistä huomiota turvallisuuteen. 

Väylä #1 PAR lukema on 4, vaikka Metrixin opaste muuta väittää. 

Väylä #5 Mando kierrettävä vasemmalta. Mandolla on DZ (kaksi tikkua, joiden päät punaiset). Mandolinja 

puusta valkoiseen tikkuun ja siitä eteenpäin 

Väylä #7 Mando kierrettävä vasemmalta. Mandolla on DZ (kaksi tikkua, joiden päät punaiset). Mandolinja 

puusta kahden valkoisen tikun kautta eteenpäin. 

Väylä #9 lopussa oleva lampi on OB aluetta. OB-raja merkitty valkoisin tikuin. 

Väylä #13 Koria siirretty noin yksi metri oikealle. 

Väylä #18 Korin takana hiekkainen kävelytie on OB raja. Mando heti alussa, DZ = tii.  

Tulosten merkitseminen: 

Metrixissä ryhmän ensimmäinen heittäjä (ylimpänä) noutaa paperisen tuloskortin. Käytämme 

kaksinkertaista kirjanpitoa, jossa tulokset kirjataan Metrixiin sekä paperille jokaisen väylän jälkeen. Jokaisen 

pitää käydä allekirjoittamassa tuloksensa Metrixissä kisan jälkeen. Ryhmä palauttaa yhdessä paperisen 

tuloskortin TD:lle. Toiselle kierrokselle lähdettäessä jälleen ryhmässään ensimmäisenä heittovuorossa 

(ylimpänä) oleva käy hakemassa tuloskortin. 

Fribastoren palkinnon arvonta: 



Fribastore on lahjoittanut tavaraa, jonka yksi onnekas voittaa. Voittajaa julkaistaan Metrixin uutisiin toisen 

kierroksen aikana. Voittajan on noudettava palkintonsa kilpailun jälkeen TD:ltä.  

Yhteystiedot: 

TD Niklas Saalasti, 050 368 5788. TD paikalla koko kilpailun ajan. Epäselvissä asioissa saa soittaa ja kysyä. 

Ilmoitathan TD:lle myös jos joudut keskeyttämään tai et lähde toiselle kierrokselle ollenkaan. 

Vaaratilanteissa: 

Mikäli kilpailu joudutaan keskeyttämään esimerkiksi vaarallisen sään vuoksi, TD käy huudattamassa torvea 

pitkin metsää useita kertoja. Kokoontumispaikka tässä tapauksessa on Nesta Taukotuulen terassi. 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


