
 

 

PELAAJAOPAS: PUULA OPEN 2022 powered by Mitos Oy 
  

 

 

Tervetuloa Puula Golfin kauniille pallogolfkentälle pelaamaan frisbeegolfia!  

  

KILPAILUN JOHTO  

TD: Jarno Laitinen, 045 78717071 

Vara-TD: Jyrki Tamminen, jyrkitamminen@hotmail.com / p.  040 532 15 40 

 

 

  

AIKATAULU  

  

LAUANTAI 1.10.2022 

10:30 – 11:15 Ilmoittautuminen kisakeskuksessa, tuloskorttien nouto (ryhmän ensimmäinen hakee) 

12:00 – 16:00 1. Kierros  

Tuloskorttien palautus välittömästi kierroksen jälkeen.  

  

SUNNUNTAI 2.10.2022  

12:00 – 16:00 2. Kierros  

Tuloskorttien palautus, palkintojen jako heti tulosten vahvistamisen jälkeen.  

  

TOIMINTAOHJEET GOLFKENTÄLLÄ:  

  

• Molempina päivinä radalla lämmittely on sallittua vasta, kun joku kilpailun johdosta antaa siihen 

luvan. Tästä ilmoitetaan Metrixin uutisissa tai ilmoittautumisen yhteydessä. 

• Golfviheriöille meneminen kielletty. Mikäli joudut hakemaan kiekon viheriöltä, niin noudata erityistä 

varovaisuutta, jotta viheriön pinta ei vaurioidu. Jos pinta vaurioituu, niin ilmoita siitä kierroksen 

jälkeen kilpailun johdolle. Viheriö eli greeni on se aivan milliin ajettu alue golfväylän reiällä (lipulla). 

• Bunkkerin hiekka on tasattava aiheutetuista kiekon ja kenkien jäljistä. 

• Kannettavien istuinten käyttö kielletty.  

• Kaikkien tupakkatuotteiden käyttö kielletty 2 minuutin merkistä tuloskortin palauttamiseen saakka. 

 

KAHVILA on auki, josta saa pientä purtavaa ja juomia. 

 

WC on kahvilan vastapäätä. WC-rakennuksen päädyssä on vesipiste juomapullojen täyttöön. 

 

Golfkentän golfkärryjä saa lainata bägin kuljetukseen. Niitä löytyy parkkipaikalta. Bägin voi kiinnittää 

mustekaloilla / pikaremmeillä. Golfautot eivät ole pelaajien vuokrattavissa.  



 

  

ERITYISJÄRJESTELYT  

  

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian, sen johdosta annettujen viranomaismääräysten ja PDGA:n 

antamien ohjeiden mukaisesti kilpailussa noudatetaan tiettyjä normaalista poikkeavia käytäntöjä.  

  

Jokaisen kilpailuun osallistuvan on noudatettava annettuja ohjeita ja määräyksiä. Tahallinen tai toistuva 

noudattamatta jättäminen voi johtaa välittömään kilpailusta sulkemiseen ja PDGA:n kurinpitotoimiin.  

Lue kaikki alla olevat ohjeet huolellisesti läpi.  

  

Kaikkia kilpailijoita kehotetaan lukemaan myös SFL:n kokoamat kattavat ohjeet kilpailuiden järjestämiseen ja 

niissä pelaamiseen. Linkki ohjeeseen:  

https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/05/SFL_COVID19_Ohjeet.pdf  

  

Sisältö  

1. Vastuuvapautus  

2. Tapahtumaa koskevat erityistoimenpiteet  

3. Pelaajia koskevat erityistoimenpiteet  

  

Vastuuvapautus  

PDGA-sanktioituun kilpailuun osallistuvan pitää sitoutua PDGA:n COVID19-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  

  

  

https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/05/SFL_COVID19_Ohjeet.pdf
https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/05/SFL_COVID19_Ohjeet.pdf
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Tapahtumaa koskevat erityistoimenpiteet  

 

Kilpailun yhteydessä ei järjestetä yhteistä pelaajakokousta.  

Pelaajakokouksen asiat (ratatiedot, palkintoasiat, yhteystiedot ja muut tarvittavat) tehdään sähköiseksi 

pelaajaoppaaksi. Pelaajaopas löytyy julkaisemisen jälkeen yläpalkin "Pelaajaopas" linkistä ja lähetetään myös 

Metrixin kautta sähköpostina. Pelaajaoppaan lisäksi katsottavana on video, jossa käydään läpi pelaajaoppaan 

asioita käytännössä. 

  

Pakollinen ilmoittautuminen  

Jokaisen kilpailijan tulee käydä ilmoittautumassa kilpailutoimistolla kilpailuaikataulun mukaisesti ennen 

ensimmäistä kierrosta. Toiselle kilpailukierrokselle ei ilmoittautumista tarvita. Pelaaja ilmoittaa mikäli jää 

pois kierrokselta. Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista kysyä kilpailun henkilökunnalta pelaajaoppaan 

epäselvyyksistä tai muista kilpailuun liittyvistä asioista. Ilmoittautumispaikalla tulee välttää turhaa 

kokoontumista ja oleskelua.  

  

Kilpailijat siirtyvät aloitusväylälle viimeistään viisi minuuttia ennen annettua lähtöaikaa.  

  

Lämmittely  

Lämmittelyä voi tehdä vapaasti radalla heti kun järjestäjä antaa luvan siirtyä radalle. 5 minuuttia ennen 

starttia on oltava omalla väylällä. Puttausalue on käytettävissä heti aamusta. 

    

Kierroksen jälkeen  

Ryhmän tuloskortti tulee palauttaa kilpailutoimistolle kierroksen jälkeen välittömästi. Mikäli 

kilpailukierroksella on ollut epäselvyyksiä, tulee ne käydä läpi TD:n kanssa.   

  

Palkintojen jakaminen 

Sarjojen 3 parasta valokuvataan kahvilan edessä kilpailun päätyttyä. Varsinaiset palkinnot toimitetaan 

voittajille tilille tai lahjakorttina sähköisesti. Mahdolliset hole-in-one suoritukset palkitaan samalla. 

  

Tuloskirjanpito  

Kilpailussa käytetään Metrix-tuloskirjanpitoa. Yksi pelaajista täyttää myös paperisen tuloskortin. Ryhmän 

ensimmäinen pelaaja noutaa tuloskortin kisakeskuksesta. Jokaisen kilpailijan tulee allekirjoittaa tuloksensa 

Metrixissä kierroksen päätteeksi ja tulosrivin tarkastamisen jälkeen. Jokainen tarkastaa oman tuloksensa 

myös paperisesta tuloskortista ja tarkastaa, että se täsmää metrixin tulokseen. 

  

Mikäli kilpailijalla ei ole mahdollisuutta allekirjoittaa tulostaan itse, tulee hänen pyytää TD:tä kuittaamaan 

tuloksensa. Tuloksen allekirjoittaminen tulkitaan tuloskortin palauttamiseksi. Allekirjoittamaton tulosrivi 

= palauttamaton tuloskortti.  

  



 

  

Pelaajia koskevat erityistoimenpiteet  

SFL:n antamasta kattavasta ohjeesta löytyy kattavat pelaajia koskevat ohjeet. Tässä poimittuna tärkeimmät 

ohjeet ja määräykset:  

  

Osallistuminen on ehdottomasti kiellettyä, mikäli sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. 

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan välttämään lähikontakteja eikä yleisötilaisuuksiin (myös kilpailut) 

osallistumista suositella.  

  

Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Suosittelemme oman käsidesin ottamista mukaan bagiin.  

  

PDGA:n suositukset ja määräykset kilpailjoille:  

  

https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-

pdgasanctioned-play-during-covid-19  

  

Kilpailijan tulee tietää osallistuvansa kilpailuun omalla vastuullaan sekä olevansa velvoitettu 

noudattamaan annettuja ohjeita, rajoituksia ja määräyksiä.  

 

 

RUOKAILUPAIKAT 

 

Yhteistyökumppanimme Shell Kangasniemi tarjoaa 10% alennuksen koodilla ”Puula Open” kaikista ruoka-

annoksista ja buffetlounaasta. Shellillä on Scan Burger. 

 

Saman liikenneympyrän toisella puolella on Teboil, jossa on Kotipizza ja Rolls Burger, listaruuat ja 

buffetlounas. 

 

Keskustasta löytyy pizzeria Tabasco. Kauppoja: S-market, K-market ja R-kioski. 

 

 

https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdga-sanctioned-play-during-covid-19
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RATA 

 

Kilpailun ratana toimii Puula Golfin golfkentälle rakennettava 18 -väyläinen popup -rata. 

Rata on käytössä vain kilpailun ajan.  

 

OB-alueet on merkitty väyläopasteisiin. OB-alueiden merkkikepit voivat olla erivärisiä ja 

kokoisia. Pääsääntöisesti ne ovat perinteisiä valkoisia. Golfkentällä on myös kentän omia 

OB alueita, jotka ovat frisbeegolfin OB alueita, jos ne on väyläopasteessa piirretty.  

 

Huolimatta siitä, onko näitä väyläopasteessa piirretty, seuraavat säännöt ovat voimassa: 

Kaikki vesiesteet (lammet) ovat OB ja rajana golfkentän määrittämät OB-kepit. 

Vesiesteiden OB rajat narutetaan pelille olennaisilta paikoilta selvyyden vuoksi. Kaikki 

golfkentän avauslyöntipaikat eli tiiboksit ovat OB. Rajana lyhyt nurmi. Kaikki golfkentän 

greenit, eli kaikkein lyhyin nurmi golfreiän lähellä ovat OB. Greenillä liikkuminen on 

kielletty. Ainoastaan kiekon noutaminen greeniltä on sallittu. Kaikki golfkentän bunkkerit 

eli hiekkaesteet ovat hazardia (HZ). Hazardilta jatketaan peliä liestä rangaistuksen kera. 

Toimitsijoita ei ole, joten ryhmä päättää onko kiekko IB vai OB ja mistä kulkeutunut OB:lle. 

 

 
Huom! Ratakartan OB-alueet eivät ole tarkkoja. Noudattakaa väyläopasteita! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


