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1 SUSIRAJA OPEN 2022 SPONSORED BY CLASH DISCS – TERVETULOA 

KISOIHIN! 

 

Joen Liitokiekko toivottaa kaikki pelaajat lämpimästi tervetulleiksi toista kertaa järjestettävään Susiraja 

Openiin – kilpailun pääyhteistyökumppanina toimii Clash Discs. 

Koska frisbeegolf on harrastajamäärältään nykyisin yksi Suomen suosituimmista urheilulajeista, niin seurojen 

ympäri Suomen on järjestettävä joka vuosi enemmän ja entistä suurempia kilpailuja ja Joen Liitokiekon 

vastauksena tähän kasvaneeseen kysyntään on tämä Susiraja Open -kilpailu. Tavoitteenamme täällä 

”Susirajalla” on, että tähän kilpailuun mahtuisivat aina kaikki mukaan pelaamaan ja että eri kilpailuluokkia 

olisi tarjolla mahdollisimman kattavasti kaikenikäisille ja -tasoisille pelaajille. Ja tällä hetkellä (8.7.) kilpailuun 

on ilmoittautunut mukaan yli 160 pelaajaa, joten kilpailusta on tulossa Pohjois-Karjalan suurin kaudella 2022. 

Suuret kiitokset kaikille pelaajille! 

Pelaajien lisäksi iso kiitos kuuluu myös Joensuun ja Outokummun kaupungeille sekä Okun Frisbeegolf ry:lle 

ja kaikille mahtaville yhteistyökumppaneillemme! 

Ja koska koronarajoitukset ovat poistuneet, niin tänä vuonna voimme ottaa kilpailuun yleisöä – tervetuloa 

seuraamaan Itä-Suomen parasta frisbeegolfia! Lisäksi kilpailusta videoidaan MPO-luokan 2. ja 3. kierros ja 

nämä julkaistaan aikanaan JLK:n YouTube-kanavalla osoitteessa: https://www.youtube.com/user/jlkvideot 

 

Hyviä heittoja kaikille kilpailijoille! 

- Sammy, Antti, Anssi, Ville, Pasi, Roope, Maria / Joen Liitokiekko ry 

p.s. Ja mainittakoon myös, että: 

• Noin 30 kappaleen erä Clash Discsin kiekkoja on tulossa myyntiin Susiraja Open 2022 -stämpillä – 

lisätietoja JLK:n ja kilpailun kanavissa viikon 28 aikana! Logon suunnittelu: Känts Design 

• Tiedoksi jo myös seuraavat JLK:n järjestämät SFL-/PDGA-kilpailut: 

o Koli Open 2022, la 20.8.2022: https://discgolfmetrix.com/2204013&view=info 

o Itä-Suomen AM-tour 3/4 – Kontiolahti, la 3.9.2022: 

https://discgolfmetrix.com/2065158&view=info 

  

https://clashdiscs.com/
https://www.youtube.com/user/jlkvideot
https://clashdiscs.com/
https://www.joenliitokiekko.com/wp-content/uploads/2022/02/Susiraja-Open-2022-logo.png
https://www.facebook.com/kaentsdesign/
https://discgolfmetrix.com/2204013&view=info
https://discgolfmetrix.com/2065158&view=info
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2 YHTEYSTIEDOT 
 

LOHKO A 

• Sammy Pylkki / p. 0400 293 658 / sammy.pylkki@gmail.com 

• Maria Pääkkönen / p. 0400 862 716 / mpaakkonen98@gmail.com 

LOHKO B 

• Ville Nivalainen / p. 050 362 31 62 / ville.nivalainen@gmail.com 

• Pasi Piironen / p. 050 531 89 22 / ppiironen@gmail.com 

LOHKO C 

• Anssi Liimatta / p. 040 723 97 26 / anssi@ana-sport.com 

LOHKO D 

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

• Roope Päivänurmi / p. 045 144 53 65 / rolle816@gmail.com 

 

3 KILPAILUINFO 

 

- Kaikki kilpailuinformaatio (mm. aikataulu, lohkojaot, tulokset, uutiset) löytyvät kilpailun Disc Golf 

Metrix-sivuilta: https://discgolfmetrix.com/2033548&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! Osallistuessaan kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan vallitsevaan 

koronatilanteeseen liittyviä ohjeistuksia sekä antaa automaattisesti vastuuvapauden 

kisajärjestäjälle (Joen Liitokiekko ry) koronatapauksiin liittyen. 

Suomen Frisbeegolfliiton (SFL) kaikki koronavirusinfo löytyy kootusti täältä: 

https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/ 

Tärkeintä tällä hetkellä: 

- Osallistuthan kilpailuun vain terveenä – kiitos! 

 

https://discgolfmetrix.com/2033548&view=info
https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/
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4 YLEISET SÄÄNTÖASIAT 

 

Sääntöasioissa (ja kaikissa muissakin) voi kierrosten aikana aina soittaa jollekin TD:lle – kts. yhteystiedot 

edelliseltä sivulta (luku 2). Kaikki TD:t myös pelaavat itse, joten seuraavaa suositellaan: 

• Lauantaina: 

➔ Lohkojen A ja B pelaajat kierrosten aikana: Yhteys C- tai D-lohkon TD:eihin. 

➔ Lohkojen C ja D pelaajat kierrosten aikana: Yhteys A- tai B-lohkon TD:eihin. 

• Sunnuntaina: 

➔ Lohko A kierroksen aikana: Yhteys B-lohkon TD:eihin Utrassa. 

➔ Lohko B kierroksen aikana: Yhteys A-lohkon TD:eihin Utrassa. 

➔ Lohko C kierroksen aikana: Yhteys D-lohkon TD:eihin Kaivoksella. 

➔ Lohko D kierroksen aikana: Yhteys C-lohkon TD:eihin Kaivoksella. 

• Muuta huomioitavaa: 

➔ Kaikki keskeytykset kierroksen aikana tai poisjäänti seuraavalta kierrokselta… → ilmoita aina 

oman lohkosi TD:eille. 

➔ Luonnollisesti TD ei voi tuomaroida sitä kilpailuluokkaa, jossa itse pelaa, joten näissä 

tapauksissa sääntöratkaisut tekevät aina muissa kilpailuluokissa pelaavat TD:t. 

 

• 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/ 

• Katso Susiraja Open -ratojen säännöt ja väyläopasteet luvusta 5 (Utra, Joensuu) ja luvusta 6 (Vanha 

Kaivos, Outokumpu). 

• 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). 

• Tupakoinnista: Tässä kilpailussa (PDGA C-tier) tupakkatuotteiden käyttöä kierrosten aikana ei ole 

kielletty, mutta tupakointi on sallittua vain siirtymillä/odottaessa ja tämän tulee tapahtua riittävän 

syrjässä tiialueilta/väyliltä. Savun ei tule antaa häiritä muita pelaajia ja tumppeja tai mitään 

https://frisbeegolfliitto.fi/sfln-kilpailusaannot-ja-kurinpito/
https://frisbeegolfliitto.fi/sfln-kilpailusaannot-ja-kurinpito/
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muutakaan roskia ei tietenkään saa heittää maahan. Em. kohtia rikkovaa rangaistaan sääntökirjan 

kohdan 812/C mukaan. 

• 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. lohkon/radan TD:eille syyn kera. 

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 aina myös yhteys TD:eihen. 

• Molemmilla radoilla kaikki par 4/5 -väylät saa seuraava ryhmä avata silloin kun edellinen ryhmä on 

varmasti riittävän varoetäisyyden päässä. Toki jos lyhyemmällä par 4 -väylällä joku ryhmän pelaajista 

hakee avaustaan korille asti, niin tällöin tulee odottaa koko väylä vapaaksi. 

• Kaikki radoilla mahdollisesti sijaitsevat mainoslakanat ja -aidat ovat rataan kuuluvia kiinteitä esteitä, 

eikä niitä saa siirtää. 

• Väylillä tapahtuva lämmittely/harjoittelu on kiellettyä, kun edellisen lohkon kierros on vielä 

käynnissä. 

• Koronarajoitusten jo poistuttua kilpailuun voidaan ottaa yleisöä ja caddien käyttö on sallittua, 

caddietä koskevat samat säännöt 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. 

• Huom! 12-vuotiaskin voi pelata ilman vanhempaa/huoltajaa tai toimia caddienä, mikäli täyttää 

kuluvan vuoden aikana 13 vuotta. Tämä on varmistettu SFL:ltä keväällä 2022. 

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

harjoittelu- ja parigolfpäivänä (perjantai) sekä kilpailupäivinä (la-su) (molemmat radat ovat varattuja 

vain kilpailijoille perjantaista sunnuntaihin). 
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Muuta huomioitavaa: 

• Kilpailun ensimmäisen kierroksen ryhmät arvotaan ennakkoon (pelataan muutoin sekaryhmissä, 

mutta MJ15- ja FJ15-luokat keskenään mahdollisuuksien mukaan), toisesta kierroksesta alkaen 

ryhmäjaot luokittain tulosjärjestyksessä. 

• Tarvittaessa kunkin luokan voittaja ratkaistaan Sudden Death -pelissä, jossa pelataan: 

o Utrassa väyliä: #1 - #5 

o Kaivoksella väyliä: #1 - #3 

• SD pelataan kilpailuoppaan sääntöjen mukaisesti (1.09/B). 

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

virallisissa lopputuloksissa sijoitus sekä rahat/lahjakortit jaetaan tasasijoitusten mukaisesti. 

 

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 käydä TD:n päivystyspisteellä selvittämässä asia kierroksen jälkeen. 

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

pelaajaa tekee Metrix-kirjaukset puoliksi ja kaksi pelaajaa kirjaa tulokset puoliksi paperikorttiin. 

 

Ilmoittautumiset kierroksille: 

• Ennen kierroksia ei järjestetä pelaajakokouksia vaan kilpailijat menevät omatoimisesti lähtöväylilleen 

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

viimeistään 30 min ennen kierroksen alkua. Päivystyspisteiden 

sijainnit: 

➔ Utra: Hiekkakentän katoksella/teltalla. 

➔ Kaivos: Malmitalon eteinen/portaat. 

➔ 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 tehtäväksi lähtöväylällä tai 

lämmittelyä varten varatuilla hiekkakentillä. Mikäli kuitenkin edellinen lohko 

on vielä pelaamassa, niin lämmittely/harjoittelu väylillä on tällöin kiellettyä. 

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 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 UTRAN FRISBEEGOLFRATA 

 

Utran frisbeegolfrataa koskevat säännöt: 

• Pelataan Susiraja Open 2022 -layoutia (18 väylää, par 62). Utran vakioväylistä pelataan väylät #1-#10, 

#13 (Susiraja Openissa #14) ja #16-#18 ja lisäksi: 

o Nurmikentällä väylän #10 jälkeen pelataan lisäväylät #11 ja #12 (vakioväylää #11 ei siis 

pelata). 

o Lisäksi vakioväyliä #12 (Susiraja Open #13) ja #14 (Susiraja Open #15) pelataan muokattuina: 

▪ SO #13: Muuten vakioväylä #12, mutta lisäväylän #12 OB-tolpitus määrittää OB-

alueen myös tälle väylälle. 

▪ SO #15: Vakioväylä #14 pidennettynä par 5 -väyläksi (vakioväylää #15 ei siis pelata, 

mutta sen tii on DZ tämän väylän mandolle). 

• Radan väyläopasteet ovat ajan tasalla, joten pelataan niiden mukaan – säännöt löytyvät kirjallisessa 

muodossa myös oheisesta taulukosta (kts. seuraava sivu). 

• Radan jokaisella mandolla on kepityksin merkitty pystysuora taso eli mandolinja, joka alkaa mandon 

sivusta keskeltä (yleensä puu tai muu tolppa) ja jatkuu linjakeppien keskilinjaa pitkin äärettömyyksiin. 

Havainnekuva mandolinjoista JLK:n kilpailuissa kaudesta 2022 alkaen (pdf) >> 

• Väylän #11 erikoissäännölle on haettu ja saatu PDGA:lta poikkeuslupa (ts. ”waiver”). 

• Huomioitavaa: 

o Väylä #7: Odottakaa väylän #8 tii tyhjäksi ennen avauksen jälkeisiä jatkoheittoja. 

o Väylä #13: Käyttäkää spotteria. 

o Väylät #15 & #14: Oletuksena suurempi väylänumero avaa ensin, sopikaa poikkeukset tästä 

ryhmien välillä. 

https://www.joenliitokiekko.com/wp-content/uploads/2022/05/Mandolinjat-JLKn-kilpailuissa-havainnekuva-v02052022.pdf


8 
 

                                

 

 



9 
 

                                

 



10 
 

                                

 

 

 

 

  



11 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

                                

 

 

 

 

 

  



13 
 

                                

 

 

 

 

  



14 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

                                

 

 

 

 

 

 

  



23 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

  



27 
 

                                

 

 

 

 

 



28 
 

                                

6 VANHAN KAIVOKSEN FRISBEEGOLFRATA 

 

Vanhan Kaivoksen frisbeegolfrataa koskevat säännöt: 

• Pelataan vuoden 2022 vakiolayoutia (18 väylää, par 59), mutta muutamat kilpailua koskevat 

täsmennykset/lisäykset huomioiden. Radan väyläopasteet ovat ajan tasalla, joten pelataan niiden 

mukaan – säännöt löytyvät kirjallisessa muodossa myös oheisesta taulukosta (kts. seuraava sivu). 

• Radan jokaisella mandolla on kepityksin merkitty pystysuora taso eli mandolinja, joka alkaa mandon 

sivusta keskeltä (yleensä puu tai muu tolppa) ja jatkuu linjakeppien keskilinjaa pitkin äärettömyyksiin. 

Havainnekuva mandolinjoista JLK:n kilpailuissa kaudesta 2022 alkaen (pdf) >> 

• Väylien #9 ja #11 paikallissäännöille on haettu ja saatu PDGA:lta poikkeuslupa (ts. ”waiver”). 

• Muuta huomioitavaa: 

o Väylät #11, #14, #17: Odottakaa seuraavan väylän tii tyhjäksi ennen avauksia. 

o Väylät #6 ja #7: Varoittakaa griinin takana tiillä olevaa ryhmää tarvittaessa / odottakaa 

tarvittaessa. 

o Väylät #7 ja #8: Risteävä väylä #8 pelaa ensin (kommunikoikaa poikkeukset tähän tarvittaessa 

ryhmien välillä). 

o Väylä #14: Käyttäkää spotteria. 

o Väylä #16: Käyttäkää spotteria. 

o Väylä #18: Käyttäkää spotteria. 

 

 

            

https://www.joenliitokiekko.com/wp-content/uploads/2022/05/Mandolinjat-JLKn-kilpailuissa-havainnekuva-v02052022.pdf
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KILPAILUN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI 

 

https://clashdiscs.com/ 

 

https://clashdiscs.com/

