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1 POHJOIS-KARJALAN AVOIMET 2021 SPONSORED BY INNOVASTORE – 

TERVETULOA KISOIHIN! 

 

Joen Liitokiekko toivottaa kaikki pelaajat tervetulleiksi vuoden 2021 Pohjois-Karjalan avoimiin. Tänä vuonna 

kilpailu järjestetään jo kahdeksatta kertaa ja sen virallisena pääyhteistyökumppanina toimii InnovaStore.  

Erittäin pitkältä tuntunut ”koronatalvi” on viimein takana ja onneksi nyt kesällä kilpailemaan päästään 

erityisjärjestelyjä noudattaen. Ja vaikka pandemia-aika on ikävää muutoin ollutkin, niin seurasi siitä jotain 

hyvääkin, sillä tuona aikana frisbeegolf nousi lopullisesti yhdeksi Suomen suosituimmista urheilulajeista, kun 

harrastajamäärä pyörinee nykyisin jo puolen miljoonan kieppeillä. Ja koska buumi on jo nyt siirtynyt 

kilpailupuolelle ja kaikki kisat ympäri Suomen täyttyvät melkeinpä sekunneissa, niin ilmoitettakoon, että Joen 

Liitokiekko vastaa haasteeseen jo tänä kesänä. Heinäkuun lopulla (24.-25.7.) tullaan pelaamaan Susiraja Open 

2021 sponsored by Discmania -kilpailu, jossa: 2 rataa (Utra & Outokumpu) – 3 kierrosta – 17 kilpailuluokkaa 

– 4 lohkoa – max 288 pelaajaa! 

Nyt frisbeegolfkesän alkajaisiksi kuitenkin keskitytään nauttimaan huippuluokan frisbeegolfista Pohjois-

Karjalan avoimissa – toivotamme kaikki kilpailuun osallistuvat 160 pelaajaa lämpimästi tervetulleiksi 

kilpailuun. 

Pelaajien lisäksi haluamme kiittää Joensuun kaupunkia, Kontiolahden kuntaa, Suomen Latua ja Joensuun 

Latua mainioiden Lykynlammen ja Kontiorannan frisbeegolfratojen rakentamisesta ja niiden kehittämisestä 

yhteistyössä kanssamme. Suuret kiitokset myös kaikille hienoille yhteistyökumppaneillemme ja seuramme 

vapaaehtoisille talkoolaisille – jokaiselle eurolle, tarvikkeelle ja palvelulle sekä talkootunnille on aina tarvetta 

sekä kilpailuiden järjestämisessä että liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien tarjoamisessa valtavan suurelle 

frisbeegolfharrastajien joukolle. 

Tällä hetkellä (21.5.2021) tämän Caddy Bookin julkaisun aikaan emme vielä tiedä, voimmeko ottaa kilpailuun 

katsojia, joten tästä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. Mutta joka tapauksessa frisbeegolf-faneja 

pyrimme palvelemaan valokuvaamalla ja mahdollisesti myös videoimalla kilpailua sekä lisäksi sanomalehti 

Karjalaisen www-sivuille on luvassa suoraa lähetystä kilpailun ratkaisuhetkistä sunnuntai-iltapäivän aikana. 

Ja tietenkin tuloksia päivitetään kierrosten aikana kilpailussa käytettävään Disc Golf Metrix -tulospalveluun, 

joten tilanteen etäseuraaminen onnistuu kyllä. Joen Liitokiekko toivottaa frisbeegolfharrastajille ja -yleisölle 

hyvää kesää sekä hyviä heittoja kaikille kilpailijoille! 

- Antti, Ville, Juho ja Pasi / Joen Liitokiekko ry  

https://www.pdga.com/tour/event/52153
https://www.pdga.com/tour/event/52153
https://www.karjalainen.fi/
https://www.karjalainen.fi/
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2 YHTEYSTIEDOT 
 

TD Antti Ylönen / p. 050 307 58 71 / andy.ylonen@gmail.com 

Apu-TD Ville Nivalainen / p. 050 362 31 62 / ville.nivalainen@gmail.com 

Apu-TD Juho Ahveninen / p. 050 531 38 03 / juho.ahveninen@gmail.com 

Apu-TD Pasi Piironen / p. 050 531 89 22 / ppiironen@gmail.com 

 

3 KILPAILUINFO 

 

- Kaikki kilpailuinformaatio (esim. aikataulu ja lohkojaot) löytyy Pohjois-Karjalan avoimien www-sivuilta 

osoitteesta: https://www.joenliitokiekko.com/frisbeegolf/kilpailut/pohjois-karjalan-avoimet-2021/ 

- Kilpailun ilmoittautumis-, tulospalvelu- ja uutisalustana käytetään Disc Golf Metrixiä: 

https://discgolfmetrix.com/1585177&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: 

https://www.joenliitokiekko.com/frisbeegolf/kilpailut/pohjois-karjalan-

avoimet-2021/#COVID19 

 

 

 

https://www.joenliitokiekko.com/frisbeegolf/kilpailut/pohjois-karjalan-avoimet-2021/
https://discgolfmetrix.com/1585177&view=info
https://www.joenliitokiekko.com/frisbeegolf/kilpailut/pohjois-karjalan-avoimet-2021/#COVID19
https://www.joenliitokiekko.com/frisbeegolf/kilpailut/pohjois-karjalan-avoimet-2021/#COVID19
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4 YLEISET SÄÄNTÖASIAT 

 

Sääntöasioissa (ja kaikissa muissakin) voi kierrosten aikana aina soittaa jollekin seuraavista 

kolmesta TD:stä – kts. yhteystiedot edelliseltä sivulta (luku 2). TD:t päivystävät radoilla 

seuraavasti: 

➔ LA >> Lykynlampi: Ville & Juho 

➔ LA >> Kontioranta: Antti 

➔ SU >> Lykynlampi: Antti, Ville & Juho 

 

• Kilpailun osallistujilta vaaditaan SFL:n kilpailulisenssi (ulkomaiset pelaajat: PDGA-jäsenyys) ja 

kilpailussa noudatetaan PDGA:n sääntöjä ja kilpailuopasta: https://frisbeegolfliitto.fi/sfln-

kilpailusaannot-ja-kurinpito/ 

• Lisäksi osallistuessaan kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan seuraavaa ohjeistusta sekä antaa 

automaattisesti vastuuvapauden kisajärjestäjälle (Joen Liitokiekko ry) koronatapauksiin liittyen: 

https://www.joenliitokiekko.com/frisbeegolf/kilpailut/pohjois-karjalan-avoimet-2021/#COVID19 

• COVID19-ohjeistukseen liittyviä, tässä kilpailussa noudatettavia, käytäntöjä on tässä Caddy Bookin 

luvussa korostettu punaisella värillä – kokonaisuudessaan ajantasaiset ohjeet löytyvät aina em. 

linkin osoittamasta paikasta. (Tämän Caddy Bookin ohjeet perustuvat 21.5. tilanteeseen.) 

• Lykynlammella sekä Kontiorannassa pelataan vuoden 2021 vakiolayouteja (samat kuin vuonna 2020) 

– 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). 

• Koska kilpailu on PDGA:n B-tier -tasoinen, 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 

https://frisbeegolfliitto.fi/sfln-kilpailusaannot-ja-kurinpito/
https://frisbeegolfliitto.fi/sfln-kilpailusaannot-ja-kurinpito/
https://www.joenliitokiekko.com/frisbeegolf/kilpailut/pohjois-karjalan-avoimet-2021/#COVID19
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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 jätät kierroksen kesken, tulee tämä aina ilmoittaa ko. radan TD:n päivystyspisteelle syyn kera 

- puhelua suositellaan. Ilmoitathan aina myös, jos et osallistu seuraavalle kierrokselle. 

• Tulee myös muistaa, että kolmea pelaajaa pienemmässä ryhmässä ei saa pelata, vaan jäljelle 

jääneiden pelaajien on liityttävä takana tulevan ryhmän matkaan ja/tai pelattava kierros loppuun 

TD:n/apu-TD:n kanssa. Ottakaa näissä tilanteissa myös yhteys TD:hen. 

• 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. Suosittelemme 

ennen kierrosta tapahtuvaa lämmittelyä tehtäväksi lauantaina aloitusväylällä ja sunnuntaina muualla 

(esim. Pilkonpuiston harjoittelualue, keskustan Kirkkopuisto) ennen alueelle saapumista rajallisten 

lämmittelymahdollisuuksien vuoksi. 

• Kilpailu pelataan ilman yleisöä. Caddien käyttö on sallittua, caddietä koskevat samat ohjeet kuin 

pelaajia – pelaaja on vastuussa caddiensa toiminnasta. 

• Kaikilla alle 13-vuotiailla pitää aina olla vanhempi tai huoltaja mukana kierroksella riippumatta siitä 

missä luokassa he pelaavat. Yksi vanhempi tai huoltaja voi olla vastuussa useammasta samassa 

ryhmässä pelaavasta lapsesta, jos kaikki vanhemmat/huoltajat näin yhdessä sopivat ennen 

kierroksen alkamista. Lisätietoja kilpailuoppaan kohdassa 1.13. 

• Radoilla mahdollisesti vastaan tulevia muita harrastajia voi pyytää poistumaan rata-alueelta 

virallisena harjoittelupäivänä (perjantai) sekä kilpailupäivinä (la-su) (Lykynlampi on varattu vain 

kilpailijoille perjantaista sunnuntaihin ja Kontioranta perjantaista lauantaihin). 

  

https://frisbeegolfliitto.fi/sfln-kilpailusaannot-ja-kurinpito/
https://frisbeegolfliitto.fi/sfln-kilpailusaannot-ja-kurinpito/
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Muuta huomioitavaa: 

• Kilpailun ensimmäisen kierroksen ryhmät arvotaan ennakkoon (pelataan sekaryhmissä), toisesta 

kierroksesta alkaen ryhmäjaot luokittain tulosjärjestyksessä. 

• Tarvittaessa kunkin luokan voittaja ratkaistaan Sudden Death -pelissä, jossa pelataan 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 pelaaja aloittaa ensimmäisen SD-väylän. 

Tasatilanteessa tarkastellaan edeltäviä kierrostuloksia ja tarvittaessa arvotaan. Heittojärjestys on 

kiertävä, jossa ensimmäisen väylän avaaja heittää seuraavalla väylällä viimeisenä, jos ratkaisua ei 

ole syntynyt. 

• Jokaisen luokan toisen ja kolmannen sijan pokaaleista pelataan tarvittaessa myös SD, mutta 

rahat/lahjakortit jaetaan tasasijoitusten mukaisesti. 

• 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. 

 

Tuloskirjanpito: 

• Kilpailussa käytetään kaksinkertaista kirjanpitoa (Metrix + paperinen tuloskortti). OMAT KYNÄT 

MUKAAN! 

• Jokaiselle ryhmälle annetaan mukaan paperinen tuloskortti Metrixin ryhmätiedoissa ensin mainitulle 

pelaajalle. 

• Kierroksen jälkeen jokaisen kilpailijan on allekirjoitettava tuloksensa Metrixissä tai pyydettävä TD:tä 

kuittaamaan tulosrivi. 

• Tuloksen allekirjoittaminen Metrixissä = tuloskortin palautus. Allekirjoittamaton tulosrivi tulkitaan 

palauttamatta jätetyksi tuloskortiksi, josta rangaistus on kaksi heittoa. 

• Kierroksen jälkeen ryhmän tulee yhdessä varmistaa, että paperinen tuloskortti täsmää Metrixin 

kanssa ja ryhmän pelaajista yksi käy palauttamassa paperisen tuloskortin. 

• Mikäli kierroksella oli epäselvyyksiä (jos esim. käytettiin varaheittosarjaa, tms.), niin koko ryhmän 

tulee kuitenkin käydä TD:n päivystyspisteellä selvittämässä asia kierroksen jälkeen turvavälejä 

noudattaen. 

• Kierroksen aikana ryhmä sopii kirjaamisvuoroista tasapuolisesti keskenään, esim. ryhmässä kaksi 

pelaajaa tekee Metrix-kirjaukset puoliksi ja kaksi pelaajaa kirjaa tulokset puoliksi paperikorttiin. 
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Huom! Koronapandemian aikana paperisen tuloskortin kierrättämistä pelaajalta toiselle ei 

kuitenkaan suositella, joten vaihtakaa ennemmin Metrix-kirjausvuoroja. 

 

Ilmoittautumiset kierroksille: 

• Ennen kierroksia ei järjestetä pelaajakokouksia vaan kilpailijat menevät omatoimisesti lähtöväylilleen 

ja kierrokset alkavat ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Kilpailun virallinen aikataulu on nähtävillä sekä 

Metrixissä sekä kilpailun www-sivuilla. Mikäli aikataulussa tapahtuu muutoksia, niistä tiedotetaan 

sekä Metrixin uutisissa että Metrixin kautta pelaajille lähetetyin viestein. 

 

i.) Lisäksi ennen kierroksia toimitaan seuraavasti: 

• Lauantain 1. kierros sekä sunnuntain 3. eli finaalikierros:  

o Kaikkien pelaajien on ilmoittauduttava TD:n päivystyspisteellä 

turvavälejä noudattaen viimeistään 30 min ennen kierroksen alkua 

(sunnuntaina 15 min). Päivystyspisteet sijaitsevat ulkotiloissa 

seuraavasti: 

➔ Lykynlampi: Ulkoilumajan edusta / eteiskatos 

➔ Kontioranta: Radan pysäköintipaikka 

➔ Ryhmän ensin mainitulle (Metrixin tiedoissa) annetaan 

mukaan paperinen tuloskortti. 

➔ Päivystyspisteellä TD:lle voi myös esittää kysymyksiä. 

• Lauantain 2. kierros: 

➔ Ryhmän ensin mainittu (Metrixin tiedoissa) hakee 

päivystyspisteeltä mukaan paperisen tuloskortin.  

➔ Muiden ryhmän pelaajien ei tarvitse kulkea toiselle 

kierrokselle päivystyspisteen kautta. 

➔ Päivystyspisteellä TD:lle voi myös esittää kysymyksiä. 

• Pelaajien tulee huolehtia itse siitä, että ovat oikealla lähtöväylällä kierroksen 

alkaessa. Mikäli pelaajalta väyliä jää pelaamatta myöhästymisen vuoksi, niin 

ko. väyliltä tulokseksi merkitään par + 4. 

• Kierroksia edeltävä lämmittely suositellaan lauantaina tehtäväksi 

lähtöväylällä. Sunnuntaina lämmittely Lykynlammen väylillä on kiellettyä 

kierroksen ollessa käynnissä (kierros alkaa 8:00), joten tällöin 
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draivilämmittelyt kannattaa tehdä ennen alueelle saapumista (esim. 

Joensuun Pilkonpuiston harjoittelualueella tai keskustan Kirkkopuistossa). 

• Sunnuntain finaalikierroksen väliaikalähtöjen (10 min lähtöväli) osalta tulee 

noudattaa seuraavaa ohjetta: Seuraava ryhmä saa saapua lähtöpaikalle 

vasta 5 min ennen omaa lähtöaikaansa ja myös vasta silloin kun edellinen 

ryhmä on jo edennyt väylälle. Sopiva odotuspaikka seuraavalle ryhmälle on 

Lykynlammen hiihtostadionin kuuluttamon nurkalla (n. 30 metriä tiiltä). 

 

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 

turvavälejä noudattaen. 

• Muutoin päivystyspisteellä tarvitsee pelaajan poiketa vain seuraavissa 

tilanteissa: 

o Ryhmän pelaajista yksi palauttaa paperisen tuloskortin. 

o Pelaaja ei itse pysty allekirjoittamaan Metrixin tulosta. 

o Finaalikierroksen jälkeen pelaaja on tasasijalla 1 - 3. 
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5 LYKYNLAMMEN FRISBEEGOLFRATA 

 

Lykynlammen frisbeegolfrataa koskevat säännöt: 

• Pelataan kauden 2021 PRO-layoutia (sama kuin vuonna 2020). 

• 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. 

• Radan kaikille niille mandoille, joilla DZ (/tii, jos DZ:aa ei ole) sijaitsee yli 10 metrin päässä mandosta 

on haettu ja saatu PDGA:lta poikkeuslupa (ts. ”waiver”). 

• Siirtykää väylältä #20 väylälle #1 tarvittaessa väylän ulkopuolella kulkien siten, että seuraava ryhmä 

pääsee avaamaan väylän ilman viiveitä ja häiriöitä. 

• Väylä #3: Jos väylällä ei ole spotteria, niin ryhmän tulee huolehtia spottauksesta. 

• Väylä #4: Avauksen lipsahtaessa tai kimmotessa väylän #3 suuntaan huutakaa: "Fore!" 
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6 KONTIORANNAN FRISBEEGOLFRATA 

 

Kontiorannan frisbeegolfrataa koskevat säännöt: 

• Pelataan vuoden 2021 vakiolayoutia (sama kuin 2020) 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. 

• Radan kaikille niille mandoille, joilla DZ (/tii, jos DZ:aa ei ole) sijaitsee yli 10 metrin päässä mandosta 

on haettu ja saatu PDGA:lta poikkeuslupa (ts. ”waiver”). 

• Väylä #16: 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! Portaiden alunen 
on myös tukittu kanaverkolla/laudoituksella, joten näitä tapauksia on nykyään harvoin. (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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