
 
Frisbeegolf on peli, jota voivat harrastaa kaikki ikään tai sukupuoleen katsomatta. Frisbeegolfin periaate on 
samanlainen kuin ”pallogolfissa”. Frisbeegolfissa käytetään pallon ja mailojen sijasta muovisia frisbeitä, joita on 
eri kokoisia ja painoisia. Pallogolfin reiän korvaa frisbeegolfissa maalikori. Peliajatus on, että vähimmällä 
määrällä heittoja radan suorittanut pelaaja on voittaja. Frisbeegolfratoja on Suomessa jo yli 500 ja lajiharrastajia 
n. 100 000, ja lajin suosio kasvaa edelleen. Suurin osa frisbeegolfradoista on maksuttomia pelata ja ne sijaitsevat 
usein kaupunkien ja kuntien puisto- ja ulkoilualueilla. Frisbeegolf on yksilölaji, mutta sitä pelataan yleensä 3-5 
hengen ryhmissä. Tätä suurempia ryhmäkokoja kannattaa välttää, sillä ne aiheuttavat helposti ruuhkaa. 
Harrastuksen aloittaminen on helppoa ja edullista: kiekkoja myydään hyvin varustelluissa 
urheiluvälinekaupoissa, ja aloittelijalle riittää mainiosti yksi ”midrange” eli lähestymiskiekko sekä yksi putteri. 
Kuten pallogolfissa, myös frisbeegolfissa ”draiverit” sopivat paremmin pelaajille, joille on jo ehtinyt karttua 
hieman enemmän pelikokemusta. 
Joen Liitokiekko ry on talkoovoimin pyörivä seura, joka järjestää lajiopetusta ryhmille, järjestää eri tasoisia 
kilpailuja sekä huolehtii Joensuun seudun frisbeegolfratojen suunnittelusta ja kunnossapidosta yhteistyössä 
Joensuun kaupungin kanssa. Lisätietoja nettivuillamme. 
Frisbeegolfin säännöt pähkinänkuoressa 1. Pelin tarkoituksena on saada frisbee mahdollisimman pienellä 
heittomäärällä aloituspaikasta eli ”tiiltä” metalliseen maalikoriin. 2. Avausheiton jälkeen kauimpana korista oleva 
pelaaja jatkaa ensimmäisenä. Seuraava heitto suoritetaan siitä paikasta, mihin edellinen heitto jäi. Pelaajan ei 
tule sännätä omalle kiekolleen odottamana vuoroaan, vaan hänen tulee odottaa heittovuorossa (eli kauimpana 
korista) olevan pelaajan takana. 3. Pelaaja heittää niin monta kertaa, kunnes frisbee on maalikorissa. 4. Voittaja 
on pelaaja, joka läpäisee radan pienimmällä määrällä heittoja 5. Ota huomioon muut radalla liikkujat ja jätä rata 
hyvään kuntoon myös seuraaville. Sen minkä kannat mukanasi luontoon, jaksat myös tuoda takaisin - ethän jätä 
roskia maastoon! 6. Olet vastuussa jokaisesta heittämästäsi kiekosta. Osuessaan ihmisiin tai esineisiin kiekko voi 
aiheuttaa vakavaa vahinkoa. 7. Frisbeegolf on Spirit-laji – tärkeintä on pitää hauskaa! 
Heittäminen kierroksella   

 Älä heitä, jos edellä oleva ryhmä on vielä korilla puttaamassa.  
 Älä heitä, jos koria ei näy, vaan varmista ensin, ettei korilla ole ketään edessä.  
 Älä heitä, jos kiekko on vaarassa osua lähistöllä oleviin ihmisiin tai eläimiin.  
 Jos kiekko on vaarassa osua toiseen ihmiseen, siitä varoitetaan huutamalla lujaa ääneen fore 

(”FOOOOR!”). Lenkkeilijöiden ollessa kyseessä voit käyttää lisänä myös muita varoitushuutoja. 
Palauta löytökiekot omistajalle, kiitos.  
Frisbeegolf Joensuussa: http://www.joenliitokiekko.com/  
Suomen frisbeegolfradat: http://www.frisbeegolfradat.fi  
Frisbeegolfliitto: http://www.frisbeegolfliitto.fi 
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