
FRISBEEGOLF-ETIKETTI
Frisbeegolfin  harrastaminen  ei  edellytä  lisenssiä  tai  erillistä  lupaa.  Useimpien  ratojen
ollessa  ilmaisia,  radoilla  tapaa  monentasoisia  harrastajia.  Jotta  harrastaminen  sujuisi
ongelmitta, on syytä noudattaa oikeaa pelietikettiä,  josta pieni tiivistelmä alla.  Tutustu
näihin ennen pelaamista, sillä  jokainen pelaaja on vastuussa omasta käytöksestään ja
toiminnastaan.

Huomioi muut puiston käyttäjät!

Suurin osa radoista sijaitsee julkisissa puistoissa, jossa on paljon muitakin ulkoilijoita. He
eivät välttämättä tunne koko lajia tai tiedä, missä väylät sijaitsevat. He eivät myöskään
välttämättä tiedä, miltä tuntuu, jos painava kiekko osuu heihin. Kenenkään ei tarvitse tätä
tietääkään, joten

varmista aina, ettei heittolinjalla ole muita ihmisiä kun heität!

Aloittelija ei yleensä osaa yhdistää voimaa ja suuntaa heitossaan, joten älä ota koskaan
pienintäkään riskiä vahingoittaa muita ihmisiä. Muita ulkoilijoita ja päivänpaistattelijoita
voi kohteliaasti pyytää siirtymään väyliltä ja neuvoa turvallisille paikoille, mutta muista,
että heillä on yhtäläiset oikeudet käyttää puistoa.

Huomioi muut frisbeegolfaajat

Anna  edellisen  ryhmän  pelata  väylänsä  rauhassa  loppuun  ennen  omaa  avaustasi.
Vaikka  et  ihan  korille  asti  avaustasi  saisikaan,  lähistölle  tippuvat  frisbeet  häiritsevät
heittäjiä.  Lisäksi  mahdollinen  riski  vahingoittaa  muita  ihmisiä  heikentää  omaa  peliäsi!
Edellä  menijöillä  on  ”etuajo-oikeus”,  joten  anna  heidän  myös  avauksensa  risteävillä
väylillä.
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Anna kaverillesi pelirauha. Kun kaverisi on heittämässä, pysy paikallasi ja ole hiljaa.

Jotta pelaaminen olisi sujuvaa, pelatkaa enintään 4–5 hengen ryhmissä. Yli viiden hengen
ryhmät  pelaavat  merkittävästi  muita  hitaammin,  ja  tämä  aiheuttaa  ruuhkautumista,
turhautumista ja vaaratilanteita.

Jos takanasi pelaa omaa ryhmääsi nopeampi ryhmä, on kohteliasta päästää se ohi.

Pidä puisto siistinä ja vahingoittumana 

Roskaaminen puistoissa on kiellettyä. Laita roskat roskakoreihin, että puistot pysyvät 
siisteinä jatkossakin.

Radalla olevat puut, pensaat ja muut luontaiset esteet ovat puistossa hyvästä syystä. Älä 
vahingoita niitä. Mikäli puut ja niiden oksat tulevat heittosi Heitä paremmin, niin puut 
eivät jää tielle.

Kiekkojen merkkaaminen ja löytökiekot

Hankittuaan pelivälineet ne on hyvä merkitä omalla nimellä ja puhelinnumerolla. Näin 
ollen kadonneen kiekon voi saada takaisin. Mikäli löydät kiekon, soita siitä löytyvään 
puhelinnumeroon tai kysele muilta pelaajilta mahdollista omistajaa.

Turvallisia ja hauskoja pelihetkiä kaikille!


