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Yleistä:
- Noudatettava aina radan yleisiä sääntöjä ja ohjeita (esim. tupakointi on sallittua vain lähtöpaikalla ja heittopaikoilla 7, 13 ja 17       ).
- Radan yleiset säännöt ja ohjeet löytyvät ilmoitustaululta sekä Metrixistä ja UDiscistä: https://udisc.com/courses/huosiolampi-dg-tfT8

Väylä #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Pituus [m] 66 106 90 114 152 60 78 85 70 86 85 60 97 90 70 100 72 208
OB X X X X X X X X X X X
Hazard X
Vapautusalue X
Mando X
DZ X X X
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- Lampi-OB-alueiden tapauksessa tulkinnat seuraavasti: Kiekko on outissa mikäli se on kokonaan veden ympäröimänä (ts. esim. kaislojen tai rantakivien 
kannattelema kiekko on outissa, mikäli kiekon ja väylän maa-alueen väliin jää millinkin verran vettä).

–

Kaikki rakennukset väylän alussa oikealla ovat vapautusalueita (raja kulkee seinässä).
OB-raja koko matkan väylän vasemmalla (tolpitus) ja takana lampi (vesiraja) (tolppalinja yhdistyy siis lopussa vesirajaan). Huom! Väylä #3 pelaa 
ensin (ellei ryhmien välillä toisin sovita) - odotettava tii tyhjäksi ja varmistettava myös ennen avauksia, että kolmosväylää pelaava ryhmä on 
edennyt väylällä turvallisen matkan päähän.
Mando, kierrettävä oikealta. Jos mando menee väärin tai kiekko katoaa, niin heittämistä voi jatkaa Drop Zonelta (DZ) - tulokseen +1. 
Molemmissa tapauksissa voi jatkaa myös edelliseltä heittopaikalta (+1). Pari pientä lampea väylän lopussa vasemmalla ovat OB-alueita 
(vesiraja).
Lampi tiin takana/sivuilla on OB-aluetta (vesiraja) kuten myös pari pienempää lampea väylän alussa oikealla (vesiraja).  Huom! Väylän #5 tii 
tulee odottaa tyhjäksi ennen avauksia.
–

Väylän ympärillä kauttaaltaan OB-rajat (tolpitus).

Huom! Väylän #8 tii tulee odottaa tyhjäksi ennen avauksia.
–
Lampi väylän vasemmalla on OB-aluetta (vesiraja) kuten myös pienempi lampi väylän alussa (vesiraja). Väylän lopussa oikealla OB-alue 
(tolpitus), raja kulkee tien vartta pitkin äärettömiin korin taakse ja noin 25 metriä ennen koria raja kääntyy oikealle metsään tien yli. Huom! 
Väylän #10 tii tulee odottaa tyhjäksi ennen avauksia.
Lampi väylän vasemmalla on OB-aluetta (vesiraja). (Tie oikealla ei ole OB-aluetta tällä väylällä.)
Lampi vasemmalla on OB-aluetta (vesiraja) ja tämän jälkeen OB-raja kulkee väylän reunoja pitkin kauttaaltaan jatkuen lopussa oikealla 
äärettömiin (tolpitus).

Lampi väylän vasemmalla on OB-aluetta (vesiraja). Väylällä pelialuetta on vain saari korin ympärillä (tolpitus) ja kaikki muu maa-alue on 
rangaistusaluetta eli hazardia. Hazardiin heittäneen pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Heittopaikkaa ei muuteta vaan peliä 
jatketaan normaalisti kiekon paikasta. Kiekko on hazardissa, jos se on kokonaan hazard -alueella (alueen rajat ovat myös itsessään hazardia). 
OB:n tapauksessa jatketaan ylimenokohdasta (tai edelliseltä heittopaikalta) yhdellä  rangaistusheitolla.

Lampi tiin takana on OB-aluetta (vesiraja). Väylän läpi kulkeva oja/puro on tilapäistä vettä, jos kiekko on purossa, niin jatketaan pelilinjalta 
puron takaa ensimmäisestä mahdollisesta paikasta  ilman rangaistusheittoa. Huom! Tulee myös muistaa, että nykysäännöillä "tilapäiseen 
veteen kadonnut kiekko on kadonnut kiekko". Viikkokisassa 25.9.2022 ja seuranmestaruuskisassa 1.10.2022 väylällä on ko. kisoja varten 
lisättynä DZ noin 65-70 metrin päähän korista eli kadonneen kiekon tapauksessa voi jatkaa joko DZ:lta tai edelliseltä heittopaikalta 
(tulokseen +1).
–
Väylän koko matkalta oikeassa reunassa ojan vartta pitkin kulkee OB-raja (tolpitus). 
–

Lampi on OB-aluetta (vesiraja). Paikallissääntö: Mikäli tiiltä heitetty kiekko päätyy OB:lle, niin tämän jälkeen jatketaan joko Drop Zonelta tai 
tiiltä (tulokseen +1). Muut kuin heitot tiiltä --> normaalit OB-säännöt (ja DZ myös käytettävissä OB:n tapauksessa). Kadonneet kiekot: Jatko 
DZ:lta tai edelliseltä heittopaikalta (tulokseen +1). Huom! Lisäksi sääntökohta 805.03/F on voimassa: On sallittua mennä suoraan DZ:lle 
heittämättä avausheittoa tiiltä - tällöin tulokseen lisätään +2 eli DZ:lta lähtee kolmas heitto. Veden ylitys tiiltä vaatii noin 55+ metrisen 
heiton. Huom! Väylän #18 tii tulee odottaa tyhjäksi ennen avauksia. (#18-väylän tolpitukset eivät koske tätä väylää mitenkään.)


