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1 SEKAPARIFRISBEEGOLFIN SM-KILPAILUT 2020 – TERVETULOA
KISOIHIN!

Joen Liitokiekko, Joensuun kaupunki ja Kontiolahden kunta toivottavat kaikki pelaajat lämpimästi
tervetulleiksi Joensuuhun ja Kontiolahdelle kamppailemaan Suomen Frisbeegolfliiton vuoden 2020
sekaparifrisbeegolfin Suomen mestaruuksista. Tänä vuonna tämän kilpailumuodon mestaruudet ratkaistaan
jo kymmenettä kertaa ja kilpailun osallistujalistalta neljästä eri kilpailuluokasta löytyy hienosti yhteensä 48
paria ja 96 pelaajaa.
Menneen ”koronakevään” vuoksi tämänkin kilpailun peruuntuminen/siirtyminen näytti pitkään erittäin
todennäköiseltä, mutta onneksi kuitenkin pelaamaan viimein päästään erityisjärjestelyjä noudattaen.
Koronan vuoksi seuraväkemme on viimeiset pari kuukautta paiskinut järjestelytöitä käytännössä yötä myöten
niin toimistossa kuin radoillakin – alkukesän neljän viikon jaksolle seuramme järjestettäväksi sattuikin sitten
kolme isoa kaksipäiväistä PDGA-kisaa, joita pelataan/pelattiin kaikilla kolmella eri kilparadallamme yhteensä
yli 350 pelaajan voimin. Hattu päästä ja suuret kiitokset kaikille järjestelyihin ja ratatalkoisiin osallistuneille
vapaaehtoisille ja lisäksi haluamme kiittää myös Suomen Frisbeegolfliittoa kaikesta tuesta ja joustavuudesta
näitä kilpailuja koskien. Ja erittäin suuret kiitokset kaikille kilpailuun osallistuville pelaajille kärsivällisyydestä
– hetki vielä ja sitten kiekkoa ilmaan eli nautitaan frisbeegolfista ja Suomen kesästä!
Pelaajien lisäksi haluamme kiittää Joensuun kaupunkia, Kontiolahden kuntaa, Suomen Latua ja Joensuun
Latua mainioiden Lykynlammen ja Kontiorannan frisbeegolfratojen rakentamisesta ja niiden kehittämisestä
yhteistyössä kanssamme. Ja isot kiitokset myös jälleen kerran kaikille hienoille yhteistyökumppaneillemme.
Tänä vuonna koronatilanteesta johtuen emme valitettavasti voi ottaa yleisöä kilpailua seuraamaan, joten
frisbeegolf-faneja pyrimme palvelemaan valokuvaamalla ja mahdollisesti myös videoimalla kilpailua. Ja
tietenkin tuloksia päivitetään kierrosten aikana kilpailussa käytettävään Disc Golf Metrix -tulospalveluun,
joten tilanteen etäseuraaminen onnistuu kyllä. Joen Liitokiekko toivottaa frisbeegolfyleisölle hyvää kesää ja
ensi vuonna toivottavasti nähdään kisoissamme taas paikan päällä.
Hyviä heittoja kaikille kilpailijoille!
- Saku, Esa, Antti ja Pasi / Joen Liitokiekko ry
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2 YHTEYSTIEDOT
TD Saku Lindroos / p. 044 990 43 30 / saku.lindroos@telemail.fi
Apu-TD Esa Ojalammi / p. 045 323 64 46 / esa.ojalammi@gmail.com
Apu-TD Antti Ylönen / p. 050 307 58 71 / andy.ylonen@gmail.com (EA-vastaava)
Apu-TD Pasi Piironen / p. 050 531 89 22 / ppiironen@gmail.com (EA-vastaava)

3 KILPAILUINFO

-

Kaikki kilpailuinformaatio (esim. aikataulu ja lohkojaot) sekä uutiset ja tulokset löytyvät kilpailun Disc
Golf Metrix -sivulta: https://discgolfmetrix.com/1162066&view=info

-

Kilpailun kaikki yleiset sääntöasiat (luku 4) ja pelattavia ratoja koskevat säännöt ja ohjeet (luvut 5 ja 6)
on koottu puolestaan tähän sähköisesti julkaistuun Caddy Bookiin (pdf).

HUOM! KILPAILUSSA NOUDATETAAN ERITYISJÄRJESTELYJÄ/-OHJEITA!
Osallistuessaan kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan seuraavaa
ohjeistusta sekä antaa automaattisesti vastuuvapauden kisajärjestäjälle (Joen
Liitokiekko ry) koronatapauksiin liittyen (kts. seuraavan sivun ylin kohta):

https://discgolfmetrix.com/1162066&view=info
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4 YLEISET SÄÄNTÖASIAT

Sääntöasioissa (ja kaikissa muissakin) voi kierrosten aikana aina soittaa jollekin neljästä TD:stä –
kts. yhteystiedot edelliseltä sivulta (luku 2). TD:t päivystävät radoilla seuraavasti:
➔ Lauantai: Lykynlampi >> Saku & Antti
➔ Lauantai: Kontioranta >> Esa & Pasi
➔ Sunnuntai: Lykynlampi >> Saku, Esa, Antti & Pasi
➔ Nimetyt EA-vastaavat: Antti & Pasi

4.1 YLEISTÄ
•

Kilpailun osallistujilta vaaditaan SFL:n kilpailulisenssi, Suomen kansalaisuus (tai vakituisesti Suomessa
asuva) sekä voimassa oleva PDGA:n sääntökoe ja kilpailussa noudatetaan PDGA:n sääntöjä ja
kilpailuopasta: https://frisbeegolfliitto.fi/sfln-kilpailusaannot-ja-kurinpito/

•

Kts. parigolfsääntöihin liittyvät sääntölinkit ja huomiot luvusta 4.2.

•

Lisäksi osallistuessaan kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan seuraavaa ohjeistusta sekä antaa
automaattisesti vastuuvapauden kisajärjestäjälle (Joen Liitokiekko ry) koronatapauksiin liittyen (kts.
seuraavan sivun ylin kohta): https://discgolfmetrix.com/1162066&view=info

•

COVID19-ohjeistukseen liittyviä, tässä kilpailussa noudatettavia, käytäntöjä on tässä Caddy Bookin
luvussa korostettu punaisella värillä – kokonaisuudessaan ajantasaiset ohjeet löytyvät aina em.
linkin osoittamasta paikasta.

•

Lykynlammella pelataan kauden 2020 PRO-layoutia ja Kontiorannassa pelataan vuoden 2020
vakiolayoutia – kts. ratojen säännöt ja väyläopasteet luvusta 5 (Lykynlampi) ja luvusta 6
(Kontioranta).

•

Kaikki radoilta mahdollisesti löytyvä vesi on ”tilapäistä vettä” ja ko. säännön mukaan toimitaan myös,
mikäli kiekko päätyy muurahaiskekoon (tai kohdataan vaarallisia eläimiä/kasveja) eli siirrytään
pelilinjalla taaksepäin lähimpään mahdolliseen pelattavaan paikkaan.

•

Muistetaan myös ripeä pelaaminen (30 s. heittoaika) ja laitetaan 3 min etsintäaika heti käyntiin
mahdollisen kadonneen kiekon tapauksessa. Jos tulee "lost disc", niin seuraava heitto heitetään
edelliseltä heittopaikalta (tulokseen +1) (tai jatkaa voi niin halutessaan myös DZ:lta (+1), mikäli väylän
säännöissä on DZ kadonneille kiekoille määritelty).
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•

Koska kyseessä on SM-kilpailu, niin SFL:n ohjeistuksen mukaisesti: Kaikkien tupakkatuotteiden
(tupakka, sikari, piippu, nuuska, purutupakka) ja sähkösavukkeiden sekä vesipiipun käyttö on
kierroksen aikana kielletty. Kielto on voimassa 2 min ilmoituksesta aina tuloskortin palautukseen
saakka. Kieltoa rikkovaa rangaistaan sääntökirjan kohdan 812/C mukaan. Nikotiini itsessään ei ole
kielletty aine. Se on seurannan kohteena oleva piriste, kuten kofeiini. Nikotiinipurukumi,
nikotiinilaastari ja nikotiinitabletit luetaan lääketeollisuuden nikotiinikorvaushoitotuotteisiin.
Lisätietoja SFL:n sivuilla: https://frisbeegolfliitto.fi/sfln-kilpailusaannot-ja-kurinpito/

•

Sääntöepäselvyyksissä ryhmän ja pelaajan välillä voidaan käyttää tarvittaessa varaheittoja
(809.02/B/2) seuraavasti: Pelaaja voi heittää varaheittoja valittaakseen sääntötulkinnasta, jos eri
tulkinnat johtaisivat eri heittopaikkoihin. Väylän voi pelata loppuun varaheittojen sarjana, jos pelaaja
on eri mieltä ryhmän päätöksestä ja virallista toimitsijaa ei ole heti saatavilla tai jos pelaaja haluaa
haastaa toimitsijan päätöksen. Molempien heittosarjojen tulokset kirjataan tuloskorttiin. Lopullisen
päätöksen jälkeen vain käytetty heittosarja lasketaan pelaajan tulokseen.

•

Jos väylällä on spotteri, niin heitot vain valkoisella lipulla. OB:n tapauksessa spotterit voivat kertoa
oman näkemyksensä kiekon ylimenokohdasta, mutta ryhmä tekee lopulliset päätökset.

•

Mikäli pari joutuu keskeyttämään kierroksen, tulee tämä aina ilmoittaa välittömästi ko. radan TD:n
päivystyspisteelle - puhelua suositellaan. Ilmoitattehan aina myös, jos ette osallistu seuraavalle
kierrokselle.
o

Tulee myös muistaa, että kahta paria pienemmässä ryhmässä ei saa pelata, vaan jäljelle
jääneen parin on liityttävä takana tulevan ryhmän matkaan tai pelattava kierros loppuun
TD:n/apu-TD:n kanssa. Ryhmäkoon kutistuessa, soittakaa TD:n päivystyspisteelle ja
noudattakaa saamianne ohjeita.

•

Molemmilla radoilla kaikki par 4/5 -väylät saa seuraava ryhmä avata silloin kun edellinen ryhmä on
varmasti riittävän varoetäisyyden päässä. Kontiorannassa tulee odottaa #17-väylän tii vapaaksi
ennen #16-väylän avausheittoja.

•

Kaikki radoilla mahdollisesti sijaitsevat mainoslakanat ja -aidat ovat rataan kuuluvia kiinteitä esteitä,
eikä niitä saa siirtää.

•

Väylillä tapahtuva lämmittely/harjoittelu on aina kiellettyä, kun kierros on käynnissä.
o

Lauantaina

suosittelemme

ennen

kierroksia

tapahtuvia

lämmittelyjä

tehtäväksi

aloitusväylällä.
o

Sunnuntain kierros käynnistyy Lykynlammella klo 8:00 ja koska lämmittelytilat
Lykynlammella ovat rajalliset, kannattaa harkita lämmittelemistä muualla ennen alueelle
saapumista (pari vinkkiä Metrixin INFO-sivun kohdassa 9.3 Harjoittelu).
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•

Kilpailu pelataan ilman yleisöä ja lisäksi ”caddien” käyttö on kielletty (poikkeuksena alle 13-vuotiaat
juniorit).

•

Radoilla mahdollisesti vastaan tulevia muita harrastajia voi pyytää poistumaan rata-alueelta
(Lykynlampi on varattu vain kilpailijoille maanantaista sunnuntaihin ja Kontioranta keskiviikosta
lauantaihin).

Muuta huomioitavaa:
•

Kilpailun ensimmäisen kierroksen ryhmät arvotaan luokkakohtaisesti ennakkoon, toisesta
kierroksesta alkaen ryhmäjaot ovat luokittain tulosjärjestyksessä. Tarvittaessa ryhmäkoon
tasaamiseksi käytetään kuitenkin sekaryhmiä, mikäli kierroksen pelimuoto on Best Shot tai Alternate
Shot ja tällöin mahdollinen sekaryhmä muodostetaan ko. luokkien tulosjärjestyksessä viimeisinä
olevista pareista. Lisää ryhmäjaoista luvussa 4.2.

•

Tarvittaessa kunkin luokan voittaja ratkaistaan Sudden Death -pelissä, jossa Alternate Shot pelimuodolla pelataan ratkaisuun asti Lykynlammen väyliä: #1, #10, #11 ja #19

•

SD:t pelataan samoin säännöin kuin SFL:n Pro Tourilla: Heittojärjestys SD-menetelmässä määräytyy
seuraavasti: paremman viimeisimmän kierroksen pelannut pari aloittaa ensimmäisen SD-väylän.
Tasatilanteessa tarkastellaan edeltäviä kierrostuloksia ja tarvittaessa arvotaan. Heittojärjestys on
kiertävä eli ensimmäisen väylän avanneen parin heittovuorossa oleva pelaaja heittää seuraavalla
väylällä viimeisenä, jos ratkaisua ei ole syntynyt.

•

Hopea- ja pronssisijojen tasatuloksien tapauksessa SD:tä ei pelata, vaan sijoitus sekä palkintosummat
jaetaan tasasijalle sijoittuneiden parien kesken (tarvittaessa järjestäjä myös tilaa lisää pokaaleita ja
postittaa ne palkituille pareille kilpailun jälkeen).

•

SD-pelit pelataan myös ilman yleisöä (tässä yleisöllä tarkoitetaan myös kilpailuun osallistuneita muita
pelaajia) – SD-ryhmän mukana saavat kulkea vain kilpailun TD:t ja mahdolliset median edustajat.

Tulosten kirjaaminen:
• Kilpailun virallinen tuloskirjanpito tapahtuu paperisille tuloskorteille seuraavasti:
o

Jokaisella parilla on oma paperinen tuloskortti, johon tulee kirjata kaikkien ryhmän parien
tulokset. Listatkaa parit korttiin samassa järjestyksessä kuin mitä Metrixin ryhmäjaossa
näkyy.

o

Jokaisen parin oma tuloskortti on ko. parin virallinen tuloskortti, joka tarkastetaan
kierroksen jälkeen.
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• Lisäksi toivomme jokaiselta ryhmältä sähköisiä tuloskirjauksia Metrixiin kierroksen aikana – tämä
nopeuttaa tulosten tarkastamista sekä palvelee etänä kilpailua seuraavaa yleisöä – kiitos! Ryhmän
parien kesken kannattaa jakaa Metrix-kirjaamisvastuut tasan – esim. molemmat pareista kirjaavat
puolet kierroksesta.
• Jokaisen pelaajan tulee varustautua kilpailuun omalla kynällä.

Ilmoittautumiset kierroksille:
• Ennen kierroksia ei järjestetä pelaajakokouksia vaan kilpailijat menevät omatoimisesti
lähtöväylilleen ja kierrokset alkavat ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Kilpailun virallinen aikataulu
on nähtävillä Metrixin INFO-sivulla. Mikäli aikataulussa tapahtuu muutoksia, niistä tiedotetaan
sekä Metrixin uutisissa että Metrixin kautta pelaajille lähetetyin viestein.

i.) Lisäksi ennen kierroksia toimitaan seuraavasti:
•

Lauantain 1. kierros:
o

Kaikkien parien on ilmoittauduttava TD:n päivystyspisteellä
turvavälejä noudattaen viimeistään 45 min ennen kierroksen alkua.
Päivystyspisteet sijaitsevat ulkotiloissa seuraavasti:
➔ Lykynlampi: Ulkoilumajan edusta / eteiskatos
➔ Kontioranta: Radan pysäköintipaikan telttakatos
➔ Jokaiselle parille annetaan mukaan paperinen tuloskortti.
➔ Päivystyspisteellä TD:lle voi myös esittää kysymyksiä.

•

Lauantain 2. kierros:
➔ Jokainen pari hakee päivystyspisteeltä mukaan paperisen
tuloskortin.
➔ Päivystyspisteellä TD:lle voi myös esittää kysymyksiä.

•

Lauantaina kierroksia edeltävä lämmittely suositellaan tehtäväksi
lähtöväylällä.

•

Sunnuntain 3. kierros:
o

Jokaisen

parin

on

ilmoittauduttava

Lykynlammella

TD:n

päivystyspisteellä turvavälejä noudattaen viimeistään 20 min ennen
lähtöaikaansa. Ja pari saa mukaansa myös paperisen tuloskortin.
o

Kukin ryhmä saa siirtyä väylän #1 lähtöpaikalle vasta 10 min ennen
omaa lähtöaikaansa eli sen jälkeen kun edellinen ryhmä on jo

7
väylällä. Radan puttikoreilla ja parkkipaikalla on vältettävä
kokoontumisia ja noudatettava turvavälejä.
o

Väylillä tapahtuva lämmittely/harjoittelu on aina kiellettyä, kun
kierros on käynnissä ja sunnuntaina kierros käynnistyy klo 8:00.

o

Sunnuntain lämmittelytilat Lykynlammella ovat rajalliset, joten
kannattaa harkita lämmittelemistä muualla ennen alueelle
saapumista (pari vinkkiä Metrixin INFO-sivun kohdassa 9.3
Harjoittelu).

ii.) Kierrosten jälkeen toimitaan seuraavasti:
•

Mikäli kierroksella nousi esiin ratkaistavia sääntökysymyksiä tai muita
epäselvyyksiä (esim. käytettiin varaheittosarjaa, tms.), niin koko ryhmän
tulee kierroksen jälkeen tulla TD:n päivystyspisteelle selvittämään tilanne.

•

Muutoin riittää, että parin pelaajista toinen käy päivystyspisteellä
palauttamassa paperisen tuloskortin

4.2 PARIGOLFIN SÄÄNNÖT

• Tässä kilpailussa parigolfpelimuodot kierroksittain ovat seuraavat:
o Lauantaina Lykynlammen kierrokset >> Best Shot (Paras heitto)
o Lauantaina Kontiorannan kierrokset >> Tough Shot (Vaikea heitto)
o Sunnuntain finaalikierros Lykynlammella >> Alternate Shot (Vuoroheitto) (Ja tämä pelimuoto
on käytössä myös mahdollisissa Sudden Death -peleissä.)
• Parigolfin viralliset säännöt löytyvät seuraavista linkeistä:
o Englanniksi (aina ajantasaisimmat säännöt): https://www.pdga.com/rules/official-rulesdisc-golf/appendix-b
o Suomenkielisiin sääntöihin pdf-linkki löytyy tältä sivulta (Liite B, alkaa sivulta 17):
https://frisbeegolfliitto.fi/sfln-kilpailusaannot-ja-kurinpito/#Saantojakilpailuopas
• Huomioitavaa em. säännöistä:
o Edelliset säännöt ovat muuten yhteneväiset tätä kilpailua koskevien sääntökohtien osalta,
mutta englanninkielisissä säännöissä on yksi tuoreempi täydennys kohdassa B.04/B: A lie
being played by both team members must be marked using the same marker disc. Failure to
do so is a marking violation.
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o Eli esimerkiksi jos parin pelaajista ensimmäinen pelaaja heittää aiemmin heitetyn kiekon
takaa ja toinen pelaaja tekee minikiekolla uuden merkinnän ja noukkii ylös aiemmin heitetyn
kiekon (eli ensimmäisen pelaajan käyttämän merkkauskiekon) ja pelaa itse minin (eli eri
merkkauskiekon takaa) on tämä merkitsemisrike (marking violation). SFL:n sääntötulkinnan
(22.6.2020) mukaan tässä tapauksessa toimitaan säännön 802.06/D mukaan seuraavasti:
Ensimmäisestä heittopaikan merkitsemisrikkeestä annetaan pelaajalle varoitus. Jokaisesta
myöhemmästä saman kierroksen aikana tapahtuneesta merkintärikkeestä pelaajan
tulokseen

lisätään

yksi

rangaistusheitto.

Eli

tässä

sääntökohdassa

siis

varoitetaan/rangaistaan yksittäistä pelaajaa – ei paria.
• SFL:n tulkinnat (vko 25/2020) koskien ryhmäjakoja:
o Kilpailun ensimmäisen kierroksen ryhmät arvotaan luokkakohtaisesti ennakkoon, toisesta
kierroksesta alkaen ryhmäjaot ovat luokittain tulosjärjestyksessä. Tarvittaessa ryhmäkoon
tasaamiseksi käytetään kuitenkin sekaryhmiä, mikäli kierroksen pelimuoto on Best Shot tai
Alternate

Shot

ja

tällöin

mahdollinen

sekaryhmä

muodostetaan

ko.

luokkien

tulosjärjestyksessä viimeisinä olevista pareista.
o Though Shot -kierroksilla sekaryhmiä ei kuitenkaan käytetä, vaan mikäli kilpailuluokassa on
pariton määrä pareja, niin tällöin yhdessä ryhmässä on kolme paria. Näin tehdään sen vuoksi,
että tässä pelimuodossa on oleellista, että vastustajaparit ovat samasta luokasta. Kolmen
ryhmän tapauksessa pareilla ei kuitenkaan ole yhtä tiettyä nimettyä vastustajaparia, vaan
ryhmän sisällä kahden parin tulee yhteisymmärryksessä päättää, että mistä ryhmän kolmas
pari pelaa.
• SFL:n tulkinta (vko 25/2020) tasatulosten ratkaisusta liittyen kilpailuoppaan kohtaan 1.09:
o Koska pareilla ei ole ”yhtä pienintä PDGA-numeroa tai yhtä sukunimeä”, niin kilpailussa
voidaan edellisen kierroksen tasatuloksen tapauksessa käyttää ryhmäjakoperusteena
seuraavalle kierrokselle Metrixin parigolfkisojen oletuslajittelua. Tämän pitäisi Metrixylläpidon mukaan olla parien ilmoittautumisjärjestys (”aiemmin ilmoittautunut kärkeen
päin”) ja tämän kisan tapauksessahan parit on syötetty pääkisaan aluksi yhteenlasketun
PDGA-ratingin mukaisessa järjestyksessä laskevasti ja jälki-ilmoittautuneet myöhemmin
ilmoittumishetken mukaisessa järjestyksessä.
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5 LYKYNLAMMEN FRISBEEGOLFRATA

Lykynlammen frisbeegolfrataa koskevat säännöt:
•
•
•
•
•
•

Pelataan kauden 2020 PRO-layoutia.
Radan väyläopasteet ovat ajan tasalla, joten pelataan niiden mukaan – säännöt löytyvät kirjallisessa
muodossa myös oheisesta taulukosta.
Radan kaikkien mandojen mandolinjat on merkitty tolpituksin – linja alkaa mandonuolella merkitystä
puunkyljestä ja jatkuu tolppien tiinpuoleista sivua pitkin äärettömyyksiin.
Siirtykää väylältä #20 väylälle #1 tarvittaessa väylän ulkopuolella kulkien siten, että seuraava ryhmä
pääsee avaamaan väylän ilman viiveitä ja häiriöitä.
Väylä #3: Väylä pyritään spottaamaan järjestäjien toimesta, mutta mikäli spotteria ei väylällä ole, niin
varmistakaa ennen avauksia, että väylä on vapaa.
Väylä #4: Avauksen lipsahtaessa tai kimmotessa väylän #3 suuntaan huutakaa: "Fore!"
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6 KONTIORANNAN FRISBEEGOLFRATA
Kontiorannan frisbeegolfrataa koskevat säännöt:
•
•
•
•

•

Pelataan vuoden 2020 vakiolayoutia ja radan väyläopasteet ovat ajan tasalla, joten pelataan niiden
mukaan – säännöt löytyvät kirjallisessa muodossa myös oheisesta taulukosta.
Radan kaikkien mandojen mandolinjat on merkitty tolpituksin – linja alkaa mandonuolella
merkitystä puunkyljestä ja jatkuu tolppien tiinpuoleista sivua pitkin äärettömyyksiin.
Väylä #16: Väylä pyritään spottaamaan järjestäjien toimesta, mutta mikäli spotteria ei ole
osoittamassa heittovuoroja, niin odottakaa väylän #17 tii tyhjäksi ennen avauksia.
Väylällä #4 portaat ovat pelialustaa. Mikäli kiekko on portaiden alla, on se tällöin pelialustan
alapuolella ja seuraava heittopaikka merkitään portaille kiekon yläpuolelle. Huom! Tällä kaudella
portaiden alunen on myös tukittu kanaverkolla/laudoituksella, joten jatkossa em. tapauksia on
onneksi harvemmin. (Varmistettu sääntötulkinta portaaseen SFL:ltä viikolla 22/2020.)
Muutamilla väylillä on armeijan kaivamia vanhoja poteroita. Mikäli kiekko päätyy poteroon:
i.) Jos kiekon takana on normaalin heittopaikan (20x30cm) verran tilaa tukipisteelle heittoasennon
ottamiseksi, niin jatketaan normaalisti.
ii.) Mikäli tukipisteelle ei ole normaalin heittopaikan (20x30cm) verran tilaa poteron
pohjalla/takarinteessä siten, että pelaajan on kohtuullisesti mahdollista ottaa heittoasento
pelialustalta, niin seuraava heittopaikka merkitään pelilinjalle ensimmäiseen mahdolliseen
paikkaan poteron taakse ja tästä ei tule rangaistusheittoa. Tässä tapauksessa potero siis
vertautuu suureen kiinteään haittaan (yleisimmin puu), josta sääntö (803.02/B) sanoo: Jos suuri
kiinteä haitta estää pelaajaa ottamasta sääntöjen mukaista heittoasentoa merkkauskiekon
takana, tai estää pelialustan ylä- tai alapuolella olevan heittopaikan merkitsemisen, pelaajan
pitää merkitä uusi heittopaikka välittömästi haitan taakse pelilinjalla. (Varmistettu em.
sääntötulkinta poteroihin SFL:ltä viikolla 22/2020.)
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