
4 5 6 =
Par 3 3 3 3 3 3 18

Pituus (m) 75 60 52 48 61 70 366 m

Väylä 1 2 3

Väyläkuvaukset

Karta selitteet
2 Väylan numero Tii / Heittopaikka

Maalikori Siirtymäväylä LehtipuuHavupuu

KivikkoPelikelvoton aluePakollinen kiertosuunto

Infotaulu
0 m 100 m

Frisbeegolfradan säännöt

Paltamon Metelin frisbeegolfrata

Radan suunnittelu: Seppo Nieminen / Amexpo Oy, Kauhajoki
Ratakartta ja väylätaulut: Pierre-André Forest
Paltamon kunta

Yleistä: Frisbeegolf on peliajatukseltaan samantapainen kuin pallogolf, mutta pelivälineenä 
on frisbeekiekko ja maalina tarkoitusta varten kehitetty maalikori  (discgolf basket). 
Radan vähimmillä heitoilla selvinnyt on voittaja.

Aloitusheitto: Reikä (väylä) aloitetaan aloitusheitolla.  Seuraava heitto heitetään
siitä, mihin edellinen heitto pysähtyi. Kauimpana maalikorista oleva pelaaja heittää 
aina ensiksi.  Muiden pelaajien tulee pysytellä heittäjän takana.

Pelikelvoton alue (OB, out of bounds): Jos kiekko jää kadulle, muuten OB -alueeksi 
määriteltyyn alueeseen tai pysyvään vesiesteeseen, lisätään heittäjän tulokseen yksi 
piste (heitto). Seuraava heitto heitetään laillisen pelialueen puolelta siitä, mistä kiekko 
meni OB – alueelle.

Pelin kulku: Reikä on pelattu loppuun, kun kiekko on korissa tai ketjujen kannattelemana. 
Seuraavan reiän aloittaa se pelaaja, joka pelasi edellisen reiän vähimmillä heitoilla. Ellei tässä ole eroa,
seurataan edellisen reiän heittojärjestystä. Pelin alussa heitetään tuloskorttiin merkityssä järjestyksessä.

Putti: Heitot, jotka ovat 10 metrin säteellä korista, ovat putteja. Puttia ei saa astua yli. 
Kaikki muut heitot saa astua yli, kun frisbee on irronnut heittäjän kädestä.

Edistäminen: Etummaisen jalan pitää olla aina siinä, mihin kiekko edellisen heiton jälkeen pysähtyi. 
Sivulle saa kurkottaa. Oksia tms. ei saa taivuttaa tai katkaista, vaan ne kuuluvat rataan.

Hukkunut kiekko: Mikäli kiekko hukkuu, eikä sitä löydy kolmen minuutin yhteisen etsinnän jälkeen, lisätään 
heittäjän tulokseen yksi piste. Seuraava heitto heitetään siitä, missä kiekko viimeksi nähtiin.

Pakollinen reitti (mandatory/mando): Reiällä voi olla pakollinen reitti, jota kiekon pitää seurata.

Kohteliaisuus: Ota aina huomioon sekä toiset pelaajat että muut alueen käyttäjät. Älä heitä, jos aiheutat sillä vaaraa toisille.
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