
 

ISO PARTA 2020 
PELAAJAN OPAS 

Alkusanat 
 

Kiitos ilmoittautumisesta ja tervetuloa ISO PARTA 2020-kilpailuun! 

Kilpailun järjestää Riku Tähtinen yhdessä Pieksämäen Ohiheittäjien kanssa. 

Tämä pelaajaan opas sisältää tärkeimpiä tietoja kisaan liittyen. Mikäli jokin asia kuitenkin jää 

askarruttamaan, älä epäröi ottaa yhteyttä. isopartatd@gmail.com 

Paikalle saapuminen 
 

ISO PARTA kilpailukeskus sijaitsee Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju, Vaakunasali 

päärakennus.  

Omalla autolla 

Navigaattorien avulla pitäisi löytää perille osoitteella Partaharjuntie 361. Pysäköinti tapahtuu 

erikseen osoitetulla alueella 



Ilmoittautuminen 
Kisaan pitää käydä ilmoittautumassa Vaakunasalissa klo 7.45-8.40 välisenä aikana. Muistathan 

ilmoittaa mikäli et saavu paikalle! 

Kisakeskus 
Kisakeskuksella otetaan vastaan ilmoittautumiset sekä kierroksen jälkeen palautetaan tuloskortit. 

Toisen kierroksen jälkeen tuloskortit palautetaan kisakeskukseen. 

Ruokailu 

Ruokailu on päärakennuksen ruokalassa. Pelimaksu sisältää ruuan. 

Pelaajakokous 
Pelaajakokoukset pidetään kisakeskuksen läheisyydessä.  

Pelaajakokous klo 9.00-9.15 on kaikille pakollinen. Toisen kierroksen pelaajakokous myös 

pakollinen. 

Aikataulu 
Aikataulu on alustava eli joitakin pieniä muutoksia saattaa ilmetä. Muutokset voivat lähinnä olla 2. 

kierroksen viivästyminen esimerkiksi tauon venymisen vuoksi. 

Ilmoittautuminen La 23.5 klo. 7.45- 8.40 Partaharjulla, Vaakunasali 

Pelaajakokous klo. 9.00-9.15. 

Väylille siirrytään mönkijän peräkärryssä. kimppakyydein tai kävellen. 

1. Kierros 9.30-13.00 A Pool siirtyy kiinteälle radalle ja  

B Pool Pop up radalle 

 

Ruokailu 12.00-14.15 

 

Pelaajakokous A pool 14.00-14.15  

2. Kierros 14.30-17.30 

Pelaajakokous B pool 14.30-14.45  

2. Kierros 15.00-17.30 

Äkkikuolemat pelataan naisten pääpalkinnosta ja miesten pääpalkinnosta. Pelattavat väylät 

ilmoitetaan jos on tarvetta pelata äkkikuolemaa. Luokkakohtaiset pelataan CTP heitolla. 

Pelisäännöt 
Kilpailu pelataan normaalisti PDGA:n sääntöjen mukaan. Ryhmän tehtävänä on 

huolehtia, että kaikki ryhmän pelaajat noudattavat sääntöjä. 

Erityisesti pitäkää ryhmässä huolta, että 30 sekunnin sääntöä sekä 3 minuutin etsintäaikaa 

noudatetaan, jotta kaikkien peli olisi sujuvaa. 



Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on sallittu vain sille osoitetulla paikalla jotka 

käydään läpi pelaajakokouksessa. Pelatessa ja yleisöväylillä käyttö on kiellettyä. Jos 

pelaaja heittää roskia tai tupakkatuotteita maahan seuraa siitä välittömästi 2 heiton 

rangaistus!  

Keskeyttäminen 
Kaikki keskeyttämiset on välittömästi ilmoitettava TD:lle 

kisakeskukseen.Keskeytyksen sattuessa korttiin merkitään DNF. HUOM: Mikäli 

ryhmä epäilee keskeytyksen johtuneen huonosti sujuneesta pelistä eikä keskeytykselle 

ole sääntöjenmukaista hyväksyttävää syytä, tuokaa asia esiin tuloksia palauttaessa. 

Jos et lähde kierrokselle ollenkaan (DNS), ilmoita siitä mahdollisimman pian 

TD:lle. 

Katso TD:n yhteystiedot kohdasta “Yhteystiedot”. 

 

Kilpailun jälkeen 
Kaikki palkinnot jaetaan heti kilpailun jälkeen. Arvotut palkinnot jaetaan VAIN 

PAIKALLAOLIJOIDEN kesken eli sen lisäksi että kunnioitat muita kilpailijoita olemalla läsnä 

palkintojenjaossa, voit myös voittaa itse palkintoja, vaikka kisa ei tuloksellisesti olisikaan mennyt 

ihan nappiin. 

 

Palkinnot 
Palkintoina on muistopalkinnot ja jokaisen sarjan 3 parasta palkitaan, jos on kolme heittäjää 

sarjassa. Jos on vähemmän niin palkitaan kaikki sarjassa. 

 

CTP-kisa väyliä tulee olemaan 2 toinen kiinteällä ja toinen Pop UP radalla. 

 

Lisäksi arvotaan muita palkintoja osallistujien kesken.  

 

 

Radoista 
Toinen kierros pelataan Partaharjun Sähköpari radalla lisättynä kahdella lisäväylällä. 

Toinen Partaharjun toimintakeskuksen ympäristöön tehdyllä Pop Up radalla. Pop Up rataa ei 

välttämättä pääse harjoittelemaan.   

Radoilla on muutamia OB-alueita, jotka ovat olemassa lähinnä turvallisuuden ja pelin sujuvuuden 

vuoksi. 

Suurin osa OB-alueista on hyvin selkeästi merkitty, kuten vesien ympäristöt Muistakaa myös, että 

tilanteet ratkaisevat aina koko ryhmä (äänten mennessä tasan, pelaajan etu) 

Spotterit ja spottaus 

Pyrimme järjestämään paikalle mahdollisimman monta spotteria, mutta jos paikalla ei ole tarpeeksi 

spottereita, on ryhmän spotattava itse. Spotteri ei ole virallinen toimitsija. Epäselvässä tilanteessa 

lopullisen päätöksen tekee pelaava ryhmä itse tai TD. 



 

 

 

Yhteystiedot 

Kilpailun TD: Riku Tähtinen  

P. 0407785904 

Apu TD Jyrki Tamminen 

sähköposti isopartatd@gmail.com 
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