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Tässä infokirjeessä on kerrottu kaikki oleellinen SAKU ry:n henkilöstön 

frisbeegolfkilpailuun liittyen. Luettehan tämän tekstin huolellisesti 

loppuun, jotta kaikki olennainen on tiedossa.  

Tiedot kilpailusta 
 

Kilpailun tapahtumapaikkana toimii Epilän frisbeegolfpuisto. 

(Rankasillankatu 33270 Tampere) 

Tapahtumassa pelataan kaksi erillistä kilpailua, Parikilpailu sekä 

yksilökilpailu. Aamulla pelataan ensin parikisa, jonka jälkeen pidetään 

pieni tauko. Tauon jälkeen yksilökisa. Molemmissa kilpailuissa pelataan 

yksi kierros Epilän frisbeegolfpuiston normaalia rataa. Tarkemmat tiedot 

radasta, sekä 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) 

 

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/


 

 

Tapahtuman aikataulu on seuraava. Järjestävä taho pidättää oikeudet 

muutoksiin!  

Parikilpailuun osallistuvat paikalle viimeistään 8.30 

Mahdollinen nopea tekniikka opastus 8.35 

Parikilpailun pelaajakokous 8.50 

Parikilpailun aloitus 9.00 

Parikilpailu ohi + palkintojen jako n. 11.00-11.30 

TAUKO 

Mikäli yksilökisaan osallistuu henkilöitä, jotka eivät pelaa parikilpailussa, 

tulee heidän saapua paikalle viimeistään 11.30 

Mahdollinen toinen tekniikka opastus 11.35 

Yksilökilpailun pelaajakokous 11.50 (Kaikki yksilökilpailuun osallistuvat 

paikalle tähän!) 

Yksilökilpailun aloitus 12.00 

Yksilökilpailu ohi + palkintojen jako n. 14.00-15.00 

  



Parikilpailun idea ja pelimuoto 
 

 

Parikilpailussa kaksi pelaajaa pelaavat yhteisestä tuloksesta. Pelimuotoja 

on monta, ja tässä kilpailussa käytetään helpointa sekä yleisintä muotoa; 

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 tärkeimmät säännöt, joten ei haittaa, jos tästä 

et vielä ymmärtänyt.  



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 1.9. Epilässä 

rennoissa meiningeissä pitäen hauskaa frisbeegolfin parissa. 

 

Ystävälisin terveisin 

TD & SAKU ry 
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