
Pelaajan opas





1. Ajo-ohje
Karkkilan Frisbeegolfrata sijaitsee osoitteessa 

Asemakatu 1, 03600 Karkkila

Navigaattorit löytävät paikalle mainiosti.

2. Pysäköinti
Pysäköintitilaa on normaalilla väylällä 1, merkityllä alueella, sekä 
frisbeegolfradan normaalilla parkkipaikalla. Lisätilaa löytyy torilta josta on 
radalle 200 metriä. Katso kartta sivulla 2.

Asuintalojen parkkipaikoille pysäköinti ehdottomasti kielletty!

3. Kisakeskus
Kisakeskus sijaitsee väylän 1 vieressä olevan varastorakennuksen katoksen 
alla. 

Kisakeskuksella hoidetaan:
 - Ilmoittautuminen vähintään 30 minuuttia ennen lähtöaikaa
 - Kansioiden haku
 - Tulosten palautus
ja kaikki muu kisaan liittyvä toiminta.

Kisakeskukselta tai sen läheisyydestä löytyy myös:
 - Bajamajat
 - Puttikorit
 - Kioski / kahvila
 - Kiekkomyynti



4. Pelaajakokous
Pakollista pelaajakokousta ei ole.

Vapaaehtoinen pelaajakokous perjantaina 9.8.2013 klo 20.30 (tai kun 
viimeiset parit ovat saapuneet kierrokselta).

Kaikki tarpeellinen tieto on toivottavasti saatu koottua tähän Pelaajan 
oppaaseen, sekä Caddybookiin.

5. Ilmoittautuminen
Pakollinen ilmoittautuminen kisakeskuksella vähintään 30 minuuttia 
ennen kierrosta. Ilmoittautumisen laiminlyönti = DNS.

Saavu kisakeskukseen / 1. tiille kun edellinen ryhmä on lähtenyt.

Aikataulujen pitäminen on ensisijaisen tärkeää kun lauantaina pelataan 
kaksi kierrosta golf-lähdöillä. Myöhästyminen omalta heittovuorolta on 
sääntöjen mukaisesti par+4.





6. Rata
Pelataan Karkkilan Frisbeegolfrata, muokattuna versiona. Kisarata on 
18 väylää, par on 59 ja metrejä kertyy 1990.

Kisalayout noudattelee pääpiirteittäin Karkkilan kiinteää 18-väyläistä 
rataa. Muutokset kisaan:
 - Väylä 2 on väylä 1.
 - Kisaväylä 2, on väylä 3 jatkettuna, pituus 150 metriä, par 4.
 - Kisaväylä 3 on väliaikaisväylä, pituus 95m ja par 3.
 - Väylä 12 on pidennetty 30 metriä, uusi pituus 125m.
 - Väylät 14 ja 15 on yhdistetty kisaväyläksi 14, pituus 180m, par 4.
 - Väylä 16 on kisassa 15, par 4 ja fairway välillä 80-100m on outtia.
 - Kisaväylä 18 on väliaikaisväylä, 70m ja par3.

7. Mandot
Radalla on muutama pakollinen kierto turvallisuus syistä. Kaikilla 
mandoilla on joko dropzone (merkitty karttaan), tai mandon ollessa tiin 
lähellä, tii on dropzone. Kaikista virheistä +1 rangaistusheitto.

- Väylä 1, tiiltä katsottuna heti oikealla. Kierto vasemmalta. DZ tii.
- Väylä 9, tiiltä katsottuna heti oikealla. Kierto vasemmalta. DZ tii.
- Väylä 10, iso puu keskellä väylää. Kierto oikealta. DZ merkitty.
- Väylä 17, iso puu keskellä väylää. Kierto vasemmalta. DZ merkitty.
- Väylä 17, varaston kulman takana oleva iso puu. Kierto oikealta. DZ 
merkitty.

Väylillä 10 ja 17 iso puu on mandona molemmille väylille. Puussa on paljon 
oksia. Merkitsevä haara on se mihin mandokyltti on kiinnitetty, pystysuoraan 
ylöspäin. Epäselvissä tapauksissa pelaajan etu ryhmän päätöksellä.

Ratakartta sivulla 5.



8. OB-alueet
OB-alueet on merkitty punaisin tikuin ja kriittisissä paikoissa merkattu 
nauhalla ja/tai maalilla. Jos OB-on merkattu kepein + nauha, outti 
katsotaan kepeistä (nauha venyy, väpättää jne). Jos OB-on merkitty 
viivalla, outti katsotaan viivasta.

Sääntöjen mukaan nauhan/maalin/tikun leveys on myös outtia. 
Kiekon on oltava joltain osaltaan pelialueella ollakseen sisällä. 
Epäselvissä tapauksissa pelaajan etu.

Viimeisen kepin kohdalta OB-kääntyy 90 astetta väylästä poispäin. 
Suurimpaan osaan tämä on merkitty myös maalilla. 

OB-alueita löytyy seuraavasti:
 - Väylä 1: Oikealla, rauta-aidan takana.
 - Väylä 6: Korin takana (oja).
 - Väylä 7: Koko väylän oikea reunus (oja).
 - Väylä 9: Väylän vasen laita (oja).
 - Väylä 10: Sähkölinjojen alus.
 - Väylä 11: Oja.
 - Väylä 12: Korin takana ja vasemmalla (rinne, kosteikko).
 - Väylä 13: Rinne väylän vasemmassa laidassa (rinne, kosteikko), 
sekä oikea laita (turvallisuus).
 - Väylä 14: Koko oikea reuna noudatellen hiekkatien reunaa, sekä 
vasen reuna 90m eteenpäin (oja).
 - Väylä 15: Vasen reuna 150 metriin asti (oja), oikea reuna koko 
matkalta. Fairway välillä 80-100 metriä.
 - Väylä 18: Oikea reuna sekä korin takana nurmikon reuna.

9. Spotterit
Spottereiden käyttöä suositellaan väylillä:
 - Väylä 2 (turvallisuus, pelaamisen sujuvuus)
 - Väylä 6 (huono näkyvyys tiiltä korille)
 - Väylä 9 (jos joku hakee korille)
 - Väylä 13 (huono näkyvyys korille)
 - Väylä 17 (mando)
 
Seuratkaa peliä kaikilla väylillä!



10. Aikataulu
Kilpailu pelataan golf-lähdöin. Tämä tarkoittaa, että kaikilla on 
etukäteen annettu lähtöaika, jolloin ryhmä lähtee väylältä 1. Ole 
ajoissa paikalla. Suositeltu saapumisaika tiille on heti edellisen 
ryhmän lähdettyä, jolloin jää aikaa tutustua ryhmäänsä ja startterin 
kanssa ehditään käydä läpi viimeiset huomiot radasta yms sekä 
keskittyä suoritukseen 2 minuutin merkin jälkeen.

Jokaisella on pakollinen ilmoittautuminen vähintään 30 minuuttia 
ennen ryhmänsä lähtöaikaa! Ilmoittautuminen kisakeskuksella.

Lauantaina lähetetään matkaan 70 ryhmää (satunnaiset ryhmät), joten 
aikataulujen noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Erityisesti 
ensimmäisellä väylällä ripeä toiminta on tärkeää. TD kannustaa 
pelaajia huolehtimaan että ryhmä selviää ensimmäisestä väylästä alle 
8 minuutissa.

Sunnuntaina pelataan tulosjärjestyksessä, luokittain. Ensimmäisenä 
lähtevät MA2-luokan 40 huonointa, sitten MJ1, MPM, MA2 24 
parasta, FPO ja viimeisenä MPO.

Kolmannen kierroksen jälkeen jokaisen luokan 4 parasta 
(tasatilanteessa korkeintaan 5, muuten CTP:llä 4) pelaavat 9-väylän 
finaalin. Lähdöt on ajoitettu niin että odotusaika ennen finaalia on noin 
tunti.

Palkintojen jako alustavasti 18:30, MPO:n tulosten selvittyä.

11. 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.



12. 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. Ratingmanipulaatio on 
kaudella 2013 alkaen PDGA:lle raportoitava asia, joka johtaa 
hylkäykseen (DQ).

Jos et lähde kierrokselle ollenkaan (DNS), ilmoita siitä 
mahdollisimman pian TD:lle.

Katso TD:n yhteystiedot kohdasta “Yhteystiedot”.



13. Palkinnot
Kisan payout on 70%.

Jokaisessa luokassa on myös lisättyä sponsorirahaa:
 - MPO: Voittajalle 500€
 - FPO: Lisätty 100€
 - MPM: Lisätty 100€
 - MJ1: Voittajalle Prodiscus Pro Bag
 - MA2: Voittajalle Prodiscus Pro Bag

Pelaajia palkitaan PDGA:n 25%:n jakosuhteen mukaisesti.
 - MPO: 8
 - FPO: 3
 - MPM: 4
 - MJ1: 5
 - MA2: 16

Amatööriluokkien palkinnot, sekä Pro-luokissa niille jotka haluavat 
säilyttää amatööristatuksensa, maksetaan lahjakortteina Kiekkopiste.fi 
verkkokauppaan.

Tarkat palkintosummat ilmoitetaan kilpailun sivuilla sekä 
kisakeskuksessa viimeistään sunnuntaina ennen kierrosta.

14. Muut palkinnot
Hole-in-One kisan tarjoaa Anabolic Asteroid. Kisa on voimassa kaikilla väylillä 
koko kisan ajan.

CTP-kisa on voimassa lauantaina molemmat kierrokset väylällä 16. Palkinnot 
tarjoaa Prodiscus.

Longest Drive-kisa käydään lauantaina väylällä 15. Palkinnot tarjoaa 
Prodiscus.



15. Ruokailu
Kisakeskuksella on kioski ja pieni muotoista purtavaa myynnissä.

Ravintola Valuri on virallinen kisaruokala. Sieltä on tarjolla PRO-possua 
sekä PRO-kanaa 10 euron hintaan (sis. juoman).

Muita vaihtoehtoja on merkitty karttaan sivulla 2. Tarjolla on 
usempaakin pitsapaikkaa, sekä kiinalainen aivan radan vieressä. 
Hieman kauempaa löytyy ABC Masuuni, Hesburger, Sarin Herkut yms.



16. Yhteystiedot
Kisan järjestää Karkkilan Frisbeegolfkerho ry.
http://www.karkkilanfg.com/
https://www.facebook.com/groups/KarkkilanFG/

Kilpailunjohtaja (TD):
Tuomo Tanskanen
050-5431633
kfghallitus@gmail.com

http://www.karkkilanfg.com
http://www.karkkilanfg.com
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