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VÄYLÄKUVAUKSET
väylä par pituus

1 3 63
2 3 75
3 3 39
4 3 50
5 3 52
6 3 72
7 3 60
8 3 87
9 3 96

10 3 110
Yht. 30 704m

Avoinna urheilukentän aukioloaikojen mukaisesti
joka päivä klo 9-21 (hiihtokauden suljettu
turvallisuussyistä ja latujen sotkeutumisen
vuoksi!)

Rataa koskevat yhteydenotot  puh. (015) 727 111

Radan osoite:
Hirvensalmen Keskusurheilukenttä
Kisatie 3
52550 HIRVENSALMI
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Merkitse kiekkoon nimesi ja puhelinnumerosi mahdollista tunnistamista sekä kadonneen kiekon palauttamista
varten. Löytökiekkolaatikko löytyy huoltorakennuksen eteläpääty seinästä!

TURVALLISUUSOHJEITA PELAAJILLE
- Rata-alue on yleinen ulkoilu- ja virkistymisalue. Huomioi siis kaikki alueella liikkuvat, äläkä aiheuta

vaaratilanteita. Urheilukentän ollessa käytössä tulee noudattaa erityisesti varovaisuutta.
- Olet vastuussa jokaisesta heittämästäsi kiekosta ja toimit radalla omalla vastuulla.
- Anna edellisen poolin tai heittäjän päättää väylä ja siirtyä kohti seuraavaa väylää ennen kuin heität

avauksesi.
- Varmista aina ennen heittoasi, että heittosektorilla ei ole ketään. Jos kiekko voi päätyä paikkaan, jonne et

näe heittopaikaltasi, varmista ennen heittoasi ettei siellä ole ketään. Älä heitä muita kohti varoittamatta
kuuluvasti sekä varmistamatta heidän havaintoa aikomuksestasi heittää!

- Jos kiekko uhkaa varotoimenpiteistä huolimatta osua johonkuhun, siitä pitää varoittaa välittömästi.
Pelaajien kesken käytetään varoitushuutoa ”fore” (foorr), mutta mikä tahansa osumasta varoittava huuto
kelpaa.

- Huomaavainen, kohtelias ja hillitty käytös ovat frisbeegolfpelaajan tunnus. Ethän jätä roskia maastoon!

FRISBEEGOLF-säännöt (normaali yksilöpeli)
- Pelin tarkoitus on kiertää rata mahdollisimman vähillä heitoilla. Jokaiselle väylälle pelaajan tulokseen

lasketaan heitot ja mahdolliset rangaistusheitot. Väylä on frisbeegolfradan osa, joka koostuu
avauspaikasta, maalikorista ja niiden väliin jäävästä pelialueesta.

- Väylän avausheitto suoritetaan avauspaikalta (tiiauspaikka, tii).
- Seuraava heitto suoritetaan siitä paikasta, mihin edellinen heitto pysähtyi (Lie). Paikka merkitään

merkkikiekolla ja seuraavaa heittoa heitettäessä, jalka asetetaan merkin taakse. Saat kurkottaa sivulle,
mutta yliastuminen on sallittu vasta kiekon irtoamisen jälkeen. Putti on 10 metrin säteellä tai lähempää
heitetty kiekko. Puttia ei saa astua yli heiton jälkeen, vaan pelaajan tulee pysyä tasapainossa. Kauimmaksi
jäänyt pelaaja heittää ensin, joten älä kiirehdi heittäjän eteen.

- Jos kiekko jää korkealle puuhun tai pensaaseen, niin seuraava heitto suoritetaan siitä kohdasta, missä
kiekko oli puussa tms. Ei merkitä rangaistusheittoa.

- Pysyvät vesiesteet ovat pelikelvotonta (OB = Out Of Bound) aluetta. Lisäksi esimerkiksi istutukset tms.
voidaan ilmoittaa alueiksi, joilta peliä ei jatketa. OB-alueelle joutunut kiekko on ulkona pelialueelta. OB
heiton jälkeen peliä jatketaan DZ = Drop Zone alueelta (jos sellainen on merkitty väyläkarttaan) tai siltä
rajalta missä kiekko meni OB-alueelle. Rajasta saa ottaa metrin siirtymisen pelialueelle, mutta pelaajan
tukipisteet eivät saa olla OB-alueella. OB-alueelle menneestä kiekosta merkitään yksi rangaistuheitto, joka
lisätään väyläkohtaiseen tulokseen.

- Pakollinen heittosuunta (Mando), jotka ovat merkitty nuolille sekä karttaan että maastoon. Pakollisen
kiertosuunnan väärältä puolelta pelaaminen johtaa yhden rangaistusheiton merkitsemiseen
väyläkohtaiseen tulokseen. Seuraava heitto tapahtuu DZ = Drop Zone alueelta tai edellisestä
heittopaikasta, jos DZ ei ole määritelty.

- Mikäli kiekko häviää (hukkuu) ja sitä ei löydä 3 minuutin etsinnän jälkeen tulee siitä rangaistusheitto. Peliä
jatketaan edellisestä heittopaikasta tai ryhmän arvioimasta paikasta.

- Väylä on pelattu loppuun, kun kiekko on korin ketjujen kannattamana tai korissa. Ketjuosan päälle
(katolle) jäänyt kiekko ei ole korissa.

- Seuraavan väylän aloittaa aina se pelaaja, joka sai parhaan tuloksen edelliseltä väylältä.
- Voittaja on pelaaja, joka suorittaa radan pienimmällä määrällä heittoja.


