
                                                     

                                                                                                                                                LEHDISTÖTIEDOTE 

                                                                                                                              4.7.2016 

www.joenliitokiekko.com 

 

 

Frisbeegolfiin ja ultimateen erikoistunut urheiluseura Joen Liitokiekko ry järjestää lauantaina 

9.7.2016 järjestyksessään kolmannet Pohjois-Karjalan avoimet frisbeegolfkilpailut. Pohjois-Karjalan 

avoimet on Suomen frisbeegolfliiton (SFL) alainen erilliskilpailu ja se on myös lajin kansainvälisen 

kattojärjestön (PDGA) luokittelema (PDGA sanctioned B-tier). Kilpailun viiteen eri luokkaan (MPO, 

FPO, MPM, MPG, MJ1) osallistuu yhteensä 84 pelaajaa, joista lähes 50 saapuu Joensuuhun 

Pohjois-Karjalan ulkopuolelta.  

Kilpailu käydään Utran frisbeegolfradalla (os. Miilunpolttajantie 13), jota pidennetään kisoja varten 

kolmen tilapäisen kisaväylän avulla 21 väylän mittaan. Tämä kisoissa pelattava 21-väyläinen 

rataversio (par 70, väylien yhteismitta 2 255 metriä, väylien ka. mitta 107 m) vaatii useiden 

metsäväyliensä vuoksi kilpailijoilta ennen kaikkea suurta tarkkuutta ja fiksua pelaamista sekä 

monipuolista heittovalikoimaa, mutta muutamilla avoimemmilla väylillä myös pitkistä 

avausheitoista on hyötyä. 

Miesten avoimessa luokassa (MPO) on luvassa kovatasoista frisbeegolfia ja luokan 

kärkikamppailusta muodostunee erittäin tasainen. Ennakkosuosikiksi tähän luokkaan voidaan 

kuitenkin nostaa Vuorelan Veikkoja edustava juankoskelainen Jesse Nieminen (PDGA-rating: 982), 

joka on kuluneella kaudella hallinnut suvereenisti Itä-Suomen alueella niitä kilpailuja, joihin on 

osallistunut – kolme kilpailua, kolme voittoa! Lisäksi Nieminen käväisi mm. voittamassa myös 

Oulussa kovatasoisen Perämeri Openin sekä osallistui myös kesäkuussa Nokialla pelattuun Disc 

Golf World Tourin osakilpailuun. Juuri päättyneissä Frisbeegolfin SM-kilpailuissa Nieminen sijoittui 

Suomen parhaiden pelaajien joukossa sijalle 37. Joen Liitokiekosta MPO-luokan kärkikamppailuun 
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voidaan odottaa mm. Miika Voutilaista (rating: 955, SM-kisat 2016: 58. sija, Pohjois-Karjalan 

avoimien puolustava mestari) ja Jesse Kempasta (rating: 947, SM-kisat 2016: 87. sija). 

Myös miesten MPM- (seniorit-40) ja MPG-luokissa (seniorit-50) nähdään tasokasta pelaamista, 

sillä MPM-luokassa pelaa Nummelan frisbeeseuraa edustava Tomi Nieminen (rating: 947, SM-kisat 

2016: MPM-luokan 16. sija) ja MPG-luokassa heittämisen mallia näyttää tuore SM-hopeamitalisti 

eli Disc Golf Varkauden Maco Moilanen (rating: 904, SM-kisat 2016: MPG-luokan 2. sija). MPM-

luokassa Niemisen kovimmat haastajat ovat kuopiolaista Deep In The Forest -seuraa edustavat 

Pertti Tuppurainen (rating: 901) ja Janne Linnus (rating: 893). MPG-luokassa Moilasen kovimmat 

haastajat löytyvät puolestaan Joen Liitokiekosta sillä sekä Unto Toivanen (rating: 886) että Olli 

Arola (rating: 866) tuntevat kyllä kotiratansa metkut. 

Naisten avoimessa FPO-luokassa ennakkosuosikki on savonlinnalaista Linnan Mandoa edustava 

Irina Kosunen (rating: 811) ja MJ1-luokan (juniorit-18) kärkikamppailuun voidaan odottaa mm. 

Deep In The Forestin Arttu Räsästä (rating: 899) sekä lappeenrantalaista Willimiehen Disc Golfia 

edustavaa Niko Liikkasta (rating: 890). 

Yleisölle tapahtuma on ilmainen, mutta paikalle saapuvien katsojien odotetaan seuraavan 

suorituksia tarkkaavaisina, ja hiljaa, heittojen aikana. Onnistuneille heitoille on tietenkin lupa 

taputtaa! Kilpailun ensimmäinen kierros alkaa klo 10:00 ja toinen noin klo 15:00. Toisella 

kierroksella avoimen luokan kärkiryhmä aloittaa kierroksensa väylältä #1 ja tätä ryhmää seuraavan 

yleisön matkaan lähtee myös opas, jonka takana yleisön odotetaan pysyvän, jotta kilpailijoilla 

säilyy keskittymisrauha. Tänä vuonna katsojia varten on laadittu myös ytimekäs yleisöopas – suora 

linkki oppaaseen löytyy kätevimmin suoraan Joen Liitokiekon www-sivuilta osoitteesta: 

www.joenliitokiekko.com 

Perinteiseen tapaan kilpailuja edeltävänä päivänä, perjantaina 8.7.2016, pelataan Utran 

frisbeegolfradalla myös kaikille avoin parigolf – tähän kilpailuun voi siis osallistua kuka vain – 

lisenssejä ja seurajäsenyyksiä ei tarvita! Kilpailuun voi ilmoittautua mukaan paikan päällä, Utran 

hiekkakentän päädyn katoksella klo 15:00 alkaen. 

 

 

Lisätiedot kilpailusta: 

Ismo Louhelainen, kilpailunjohtaja (p. 044 077 19 68, ismolou@gmail.com) 

Antti Ylönen, apulaiskilpailunjohtaja (p. 050 307 58 71, andy.ylonen@gmail.com)  
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Kilpailun tiedot ja tulokset: 

SFL-kisakone: 

• Yleistiedot:  https://kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/421 

• Kisarata: https://kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/421/katso/rata 

• Tulokset: https://kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/421/katso/leaderboard 

• Yleisöopas:  https://kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/421/katso/4285 

• Perjantain parigolf:  https://kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/421/katso/3984 

PDGA:n sivuilla:  

• Tulokset ja alustavat kierrosratingit:  http://www.pdga.com/tour/event/26589 

 

WWW-linkkejä: 

Joen Liitokiekko ry (JLK): www.joenliitokiekko.com 

Suomen frisbeegolfliitto (SFL): www.frisbeegolfliitto.fi 

Professional Disc Golf Association (PDGA):  www.pdga.com 

Frisbeegolfin SM-kilpailut, Turku, 30.6. – 3.7.2016: http://frisbeegolf-sm.fi/ 

 

Yhteistyökumppanit 

 


