
Frisbeegolf – Seikkailupuisto Pakka  

 

Osoite: Seikkailupuisto Pakka, Tuomipakkaintie 19 

Tässä infossa on kerrottu kaikki oleellinen SAKU ry:n henkilöstön syyskisojen frisbeegolfiin liittyen.  

Kilpailun tapahtumapaikka: Kalajoen Hiekkasärkät, Seikkailupuisto Pakka: Tuomipakkaintie 19. 

Kilpailupaikan lähtöpaikalla on tarjolla vettä, radan varrella vesipisteitä ei ole. Muistakaa siis ottaa omat 

pullot mukaan. WC- tilat ovat käytössä kilpailun lähtöpaikalla Seikkailupuisto Pakassa. Pakan kahvio on auki 

la klo 11.00 ja su klo 12.00 eteenpäin. 

Rataan voi käydä tutustumassa netissä osoitteessa: https://seikkailupuistopakka.com/seikkailupuisto/wp-

content/uploads/2016/11/SP_Frisbeegolf_ratakartta.pdf 

Tapahtumassa pelataan kaksi erillistä kilpailua: parikilpailu sekä yksilökilpailu. Lauantaina pelataan parikisa 

ja sunnuntaina yksilökisa. Molemmissa kilpailuissa pelataan yksi kierros Seikkailupuisto Pakan 

frisbeegolfrataa.  

Omat kiekot mukaan! 

 

Tapahtuman aikataulu on seuraava. Järjestävä taho pidättää oikeudet muutoksiin!  

Lauantai 5.9. Parikilpailu 

Parikilpailuun osallistuvat paikalle viimeistään 9.30  

Parikilpailun pelaajakokous 9.45  

Parikilpailun aloitus 10.00  

Parikilpailu ohi + palkintojen jako n. 12.00 

Parikilpailun idea ja pelimuoto  

Parikilpailussa kaksi pelaajaa pelaa yhteisestä tuloksesta. Tässä kilpailussa käytetään pelimuotoa Best Shot. 

Pelimuodon idea on, että parin molemmat pelaajat heittävät avausheitot, jonka jälkeen he itse päättävät 

avauksista toisen, josta he haluavat jatkaa. Pari heittää valitsemaltaan paikalta taas kaksi heittoa 

(molemmat parin jäsenistä heittää kerran) ja tätä kaavaa jatketaan niin kauan, kunnes toinen parin 

kilpailijoista saa frisbeen koriin. Tulokseen ei lasketa parin molempia heittoja yhdestä paikasta, vaan ne, 

joilta pari päättää jatkaa. Kisapaikalla kerrataan vielä säännöt. 

Lähdöt 10min välein  

Yhtä aikaa lähtevät joukkueet laskevat ja kirjaavat toistensa pisteet. 

Miesten Joukkueet 

SAKU (Kpedu/Keuda) &   Oulu 1 

Osao   &   Oulu 2 

Sasky   &   Vamia 

 

Naisten Joukkueet 

Kpedu Satu & Päivi   &   OSAO 

Omnia   &   SAKU ry 
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Sunnuntai 6.9 yksilökilpailu 

Osallistujat paikalle viimeistään 10.00  

Pelaajakokous 10.15 

Kilpailun aloitus 10.30  

Kilpailu ohi, tulosten koonti + palkintojen jako n. 12.30 

Yksilökilpailu toteutetaan parilähtönä, jolloin yhtä aikaa lähtevät kilpailijat laskevat ja kirjaavat toistensa 

heitot.  Mahdollisessa kohtaamistilanteessa radalla hitaampi pari väistää nopeammin etenevää paria. 

 

Lähdöt 10 minuutin välein. 

 

Lähtöjärjestys: 

 

MIEHET 

1. KOIVUKANGAS SAMULI LITENDAHL TAPANI 

2. SALO TIMO  LUNDELL HARRI 

3. MÄNTY VILLE  OJALA JUKKA 

4. PENTTILÄ JUKKA  SARJA LASSE 

5. VÄLIMÄKI KARI  VÄÄRÄLÄ JUHA HAUTA VELI- MATTI   

  

NAISET 

1. PAAVOLA MIRA  UUNILA TITTA 

2. TÖRMÄNEN PAULA  YLEVÄ LEENA  LEPPÄKANGAS KATJA 

 


