
Rata- ja väyläohjeet, Outokummun mestaruuskilpailut 5.8.2017, Vanhan Kaivoksen frisbeegolfrata

Yleistä:

Väyläohjeet:

Väylä #1 #2 #3 #4 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #A #14 #15 #16 #17 #18

OB X X X X X X X X X X X X X X X X

Mando X X X X X

DZ X X
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–

OB-rajana asfalttitie väylän vasemmalla.

e.) Valinnainen uusintaheitto (803.02/B): Ei rajoituksia tässä kilpailussa eli aina voi heittää myöskin edelliseltä heittopaikalta ja 

tulokseen +1.

f.) Kaikki TD:t pelaavat, joten sääntöepäselvyyksissä tulee käyttää varaheittoja (804.06/B/§2) seuraavasti: "Ryhmän tai virallisen 

toimitsijan ratkaisun kiistäminen: Pelaaja voi heittää sarjan varaheittoja suorittaakseen väylän loppuun, mikäli hän on eri mieltä 

ryhmän päätöksestä eikä virallista toimitsijaa ole saatavilla, tai jos pelaaja on eri mieltä toimitsijan päätöksestä. Molempien 

heittosarjojen tulokset kirjataan. Kierroksen jälkeen kilpailunjohtaja antaa lopullisen sääntötulkinnan ja sen mukainen tulos jää 

voimaan."

a.) Pelataan väyläopasteiden ja ratakartan mukaan, mutta nämä ohjeet huomioiden . Vakioväylää #5 ei pelata, vaan sen tilalla on 

kisaväylä #A, joka pelataan väylien #13 ja #14 välissä.

b.) Väylillä, joissa kaivosjunan rata toimii OB-rajana, niin OB-linja kulkee ratapölkkyjen päädyssä.

c.) Mandolinjat (804.02/A/§2) tulkitaan mandopuiden keskilinjasta : "Jos mandolinjaa ei ole merkitty, mandolinja on suora linja, joka 

kulkee mandon läpi ja on kohtisuorassa siihen linjaan, joka yhdistää mandon edelliseen mandoon, tai jos edellistä mandoa ei ole, 

kohtisuorassa siihen linjaan, joka yhdistää mandon avauspaikkaan."

Paikallissääntö: Mikäli avausheitosta kiekko päätyy OB:lle, niin tämän jälkeen jatketaan aina drop zonelta tai tiiltä 

(tulokseen +1). Avausheiton jälkeen on voimassa normaalit OB-säännöt. OB-aluetta ovat junarata ja radan oikea puoli koko 

matkalta. Huom! Väylän #12 tii tulee odottaa tyhjäksi ennen avauksia.

OB-rajana junarata väylän vasemmalla.

OB-rajana junarata väylän oikealla.

Porttimando, jos menee väärin, niin heitto edelliseltä heittopaikalta (tulokseen +1). OB-rajana junarata väylän vasemmalla.

OB-rajana junarata väylän vasemmalla.

Mando on kierrettävä oikealta, jos menee väärin, niin heitto edelliseltä heittopaikalta (tulokseen +1). OB-rajat ovat 

verkkoaita ja asfalttitie.

OB-rajana junarata väylän vasemmalla.

Etu-OB-rajana on betonimuurin määrittämä linja (ts. muurin päälle jäävä kiekko on pelissä), jos avausheiton jälkeen kiekko 

ei käy pelialueen puolella, niin jatketaan tiiltä (tulokseen +1).

–

OB-rajana junarata väylän oikealla sekä OB-tolpitus korin takana.

Paikallissääntö: Mikäli avausheitosta kiekko päätyy OB:lle, niin tämän jälkeen jatketaan aina drop zonelta tai tiiltä 

(tulokseen +1). Avausheiton jälkeen on voimassa normaalit OB-säännöt. OB-tolpitus rajaa "lammen" pelialueen ulkopuolelle.

Porttimando, jos menee väärin, niin heitto edelliseltä heittopaikalta (tulokseen +1). OB-rajana asfalttitie väylän vasemmalla.

d.) Kadonneet kiekot: Aina edelliseltä heittopaikalta ja tulokseen +1. Väylillä, joilla on drop zone (DZ) saa tässä kilpailussa kadonneen 

kiekon tapauksessa käyttää niin halutessaan myös dropparia (tulokseen +1).

OB-rajana parkkipaikka väylän oikealla (katukiveys itsessään on jo outtia).

Porttimando, jos menee väärin, niin heitto edelliseltä heittopaikalta (tulokseen +1). OB-rajana asfalttitiet väylän 

vasemmalla ja takana.

OB-rajoina asfalttitie vasemmalla sekä OB-tolpitus.

Porttimando, jos menee väärin, niin heitto edelliseltä heittopaikalta (tulokseen +1). OB-rajana asfalttitiet väylän reunoilla 

sekä OB-tolpitus korin takana.

g.) Muistetaan myös odottaa väylät vapaiksi ennen heittoja - suuremmalla väylänumerolla on etuajo-oikeus. Jos tilannekohtaisesti 

toisin sovitaan, niin kommunikoikaa tilanne selväksi ryhmien välillä.


