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Tervetuloa kilpailemaan frisbeegolfissa SAKUgames-tapahtumaan 

Tampereelle 15.5.2019. Tässä infokirjeessä on kerrottu kaikki oleellinen 

kilpailuun liittyen, sekä tärkeät asiat, jotka kilpailijoiden tulee tehdä 

ennen itse kilpailua. Luettehan tämän tekstin huolellisesti loppuun, jotta 

kaikki olennainen on tiedossa.  

Tiedot kilpailusta 
 

Kilpailun tapahtumapaikkana toimii Epilän frisbeegolfpuisto 

(Rankasillankatu 33270 Tampere). 

Kilpailussa on pro- sekä amatöörisarjat, joihin kilpailijat ovat 

ilmoittautuneet etukäteen. Amatöörisarjoissa pelaavat henkilöt pelaavat 

yhden (1) kierroksen ja pro sarjan pelaajat kaksi (2) kierrosta. Näin 

mahdollistetaan pro sarjaan suurempi kilpailu ja amatöörisarjan pelaajilla 

on mahdollisuus tutustua ja nähdä lajin kulttuuria sekä etikettiä. 

Kilpailussa on myös joukkuekilpailu, jonka sijoitukset määräytyvät 

ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella. Tämän sarjan palkintojen 

jako suoritetaan samassa yhteydessä pro sarjan kanssa. Tarkemmat 

aikataulut alempana tekstissä. 

 

Kilpailupaikalla on tarjolla vettä. Ottakaa siis omat pullot mukaan. 

Kierroksella on hyvä muistaa kunnollinen nesteytys. 

WC tilat ovat käytössä Radan vieressä sijaitsevalla Kaarilan koululla kello 

12-15 

 

Kilpailu pelataan Epilän frisbeegolfpuiston radalla. Rataan ei tehdä 

kisakohtaisia muutoksia vaan pelaamme normaalin ratakartan mukaisesti. 

Kuva ratakartasta seuraavalla sivulla. Rataan voi myös käydä 

tutustumassa netissä osoitteessa 

https://frisbeegolfradat.fi/rata/epila_tampere/ 

https://frisbeegolfradat.fi/rata/epila_tampere/


Kilpailun aikataulu on seuraava. Järjestävä taho pidättää oikeudet 

muutoksiin! JOKAISEN kilpailijan tulee vahvistaa osallistuminen 

henkilökohtaisesti kilpailukeskuksella kello 12 mennessä. Kilpailukeskus 

sijaitsee väylä 13 heittopaikan vieressä. (Sama paikka kuin, edeltävänä 

vuonna)  

Pelaajakokous 12.05 

Siirtyminen väylille 12.20 

Ensimmäinen kierros 12.30-n.15.00 

Amatöörisarjojen palkintojen jako suoritetaan heti ensimmäisen 

kierroksen jälkeen. 

Pro sarjan pelaajilla noin 20-30 minuutin tauko ennen toista kierrosta.  

Pro sarjan toinen kierros n. 15.30-17.00  

Pro sarjan sekä joukkuekilpailun palkintojen jako heti toisen kierroksen 

päätyttyä.  

 

  

 

 



Kilpailussa tulosten kirjaaminen pyritään toteuttamaan sähköisessä 

muodossa Metrix- palvelussa. Pro sarjan pelaajilla todennäköisemmin on 

metrixissä tili valmiina, linkki kilpailuun löytyy alapuolelta. Amatöörisarjan 

pelaajilta ei välttämättä löydy mertixiä, joka on täysin ymmärrettävää, 

mutta toivoisimme kaikilta amatöörisarjan pelaajilta joustavuutta, sekä 

avuliaisuutta, joten käykää tekemässä itsellenne tili metrixiin.  Tämä 

helpottaa tulosten kirjaamista, sekä kilpailun seuraamista. Ohjeet 

metrixin luomiseen löytyy alempaa. Kun olette luoneet tilin, menkää alla 

olevaan linkkiin ja rekisteröitykää kilpailuun. HUOM! Rekisteröityessä 

katsottehan, että rekisteröidytte oikeaan sarjaan. Sarjat löytyvät, kun 

painaa rekisteröidy kilpailuun -painiketta. Tämän jälkeen eteenne aukeaa 

sivu, jossa on mahdollisuus valita oikea sarja/luokka, johon olet jo 

ilmoittautunut aikaisemmin. Rekisteröityminen aukeaa 10.5.2019 kello 

10.00 ja sulkeutuu 15.5.2019 kello 9.00. Kilpailuun pääsee 

rekisteröitymään vain alla olevan linkin kautta. Huomioittehan tämän, 

kun etsitte kilpailua. Mikäli kysyttävää tai avun tarvetta ilmenee, ottakaa 

rohkeasti yhteyttä joko soittamalla tai viestillä. Yhteystiedot löytyvät 

tekstin lopusta. 

Kilpailun rekisteröitymisen linkki: https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=930568 

  

https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=930568


Ohjeet metrixin luomiseen:  
1. Mene internettiin ja kirjoita hakuun ”Metrix”. Hakutuloksista valitse 

kuvassa näkyvä linkki.  

  

 



2. Painettuanne linkistä, aukeaa sivu, jonka näkymä on seuraava. 

Painakaa ”signup” jonka jälkeen pääsette seuraavaan osioon. Mikäli 

haluatte helpottaa asiointikieltä, sivun oikeassa yläkulmassa on 

valikko, josta voi valita myös suomen kielen. 

  

 



3. Täytä alleviivatut kohdat omilla tiedoillasi. Nämä tiedot ovat 

pakolliset tilin luomisen kannalta. Kun olet täyttänyt kyseiset 

kohdat, paina ”create account”. Tämän jälkeen olet valmis 

rekisteröitymään kilpailuun ylempänä tekstissä olevan linkin kautta. 

 

  



Mikäli kysyttävää löytyy, ottakaa rohkeasti yhteyttä. Kysymällä apua 

varmasti saa.  

 

Yhteystiedot:  

Kilpailun johtaja, TD Atte Ojala Varalan urheiluopisto 

Puh. 040 3294766 

S-posti: attemaojala@gmail.com 

 

Näillä puheilla mukavaa kisojen odotusaikaa! Nähdään 15.5. Epilässä 

rennoissa meiningeissä pitäen hauskaa frisbeegolfin parissa. 

 

Ystävälisin terveisin 

TD & SAKU ry 

mailto:attemaojala@gmail.com

