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Frisbeegolfin säännöt
Johdanto 
Frisbeegolfin kasvava suosio juontaa juu-
rensa siitä, että kiekon heittäminen voi-
malla ja tarkkuudella on näyttävää ja 
elämyksellistä. Myös pelin sosiaalinen 
luonne, jatkuva haastavuus, fyysinen ja 
henkinen kehittävyys sekä harrastuksen 
edullisuus houkuttavat lajin pariin.  
Frisbeegolf on viihdyttävä harrastus kai-
kille ikään, sukupuoleen tai kykyihin kat-
somatta. 
Pelin tarkoituksena on kiertää frisbee-
golfrata mahdollisimman vähillä heitoil-
la. Jokainen heitto avausheiton jälkeen 
pelataan siitä, mihin edellinen heitto py-
sähtyi.  
Tulos määräytyy väyläkohtaisten tulosten 
ja rangaistusheittojen summasta. Voittaja 
on pelaaja, joka kiertää radan pienimmäl-
lä kokonaistuloksella. 
Rata koostuu sarjasta väyliä, jotka pela-
taan peräkkäin siirryttäen aina edellisen 
väylän lopusta seuraavan alkuun. Yleensä 
väylät on numeroitu kiertojärjestyksen 
osoittamiseksi.  

 
Jokaisella väylällä on avauspaikka, jolta 
väylän pelaaminen aloitetaan, ja väylämaali, 
johon on päädyttävä, jotta väylä katsotaan 
pelatuksi. 
Frisbeegolfradat on sijoitettu yleensä alueil-
le, joilla puut ja erilaiset maastonmuodot tar-
joavat luontaisia esteitä kiekon etenemiselle. 
Tällaiset esteet ovat oleellinen osa peliä, ei-
kä niitä missään tapauksessa saa muuttaa 
helpottaakseen väylän pelaamista. 
Radat koostuvat yleensä 9–27 väylästä. Ta-
vallisimmin kilparadoilla on 18 väylää. Ra-
toja on ainakin 36 maassa, sekä jokaisessa 
USA:n 50 osavaltiossa.  
Frisbeegolfissa edellytetään hyvää käytöstä 
ja kohteliaisuutta. Perusetikettiin kuuluu 
katsojien, toisten pelaajien ja radan kasvilli-
suuden huomioon ottaminen. Nämä säännöt 
on suunniteltu reilun pelin hengen edistämi-
seksi kaikkien pelaajien keskuudessa. Sään-
töjä tulkitessaan pelaajien tulee käyttää sitä 
sääntöä, joka lähimmin käsittelee kyseistä 
tilannetta. 
Epäselvissä tilanteissa tulee kääntyä toimit-
sijan puoleen. Sääntöjen soveltamisesimerk-
kejä käytännön tilanteisiin löytyy osoitteesta 
www.pdga.com/rulesqa 



  

 

800 Määritelmät 
Avauspaikka (tii): Tiimaton tai -laatan 
reunojen rajaama alue. Jos tiimattoa tai 
-laattaa ei ole, katsotaan avauspaikan 
olevan suorakulmainen, kolmen metrin 
pituinen alue suoraan tiiviivasta taakse-
päin. 
Arvioitu heittopaikka: Pelaajaryhmän 
oikeaksi arvioima heittopaikka, josta pe-
liä jatketaan. Arvioitua heittopaikkaa 
käytetään seuraavien tilanteiden jälkeen: 
• pelialueen ulkopuolelta heitetyn heiton 
uusiminen (801.04 B (4)), 
• valinnainen uusintaheitto (803.06 A), 
• edelliselle heittopaikalle palaaminen 
pelialueen ulkopuolelle johtaneen heiton 
seurauksena (803.09 B (1)), 
• kiekon siirtyminen toisen pelaajan 
vaikutuksesta (803.10 B), 
• kadonnut kiekko (803.11 B), 
• kadonnut merkkauskiekko (803.11 D), 
• sateen tai vaarallisten olosuhteiden ai-
heuttama pelin keskeytys (804.04 C). 
Esinemaali: Väylämaali, jossa kiekon on 
kosketettava tiettyä aluetta, jotta väylä 
katsottaisiin loppuun pelatuksi. Vrt. maa-
likori. 
Harjoitusheitto: Kierroksen aikana pe-
lattu tahallinen tai tahaton heitto, joka ei 
vaikuta pelaajan seuraavaan heittopaik-
kaan joko siksi, että kiekko heitettiin vää-
rästä paikasta tai siksi, että pelaaja oli jo 
aiemmin heittänyt varsinaisen hyväksy-
tyn heittonsa. Harjoitusheitoksi lasketaan 
mikä tahansa heitto, jos sen pituus on yli 
kaksi metriä sekä kaikki väylämaalia 

kohden heitetyt heitot, pituudesta riippumat-
ta. Sääntöjen mukaisesti uusitut heitot eivät 
ole harjoitusheittoja. Sääntökohtien 803.01 
C ja 803.01 D (3) mukaisesti heitetyt vaihto-
ehtoiset heitot eivät ole harjoitusheittoja. 
Harjoitusheitosta rangaistaan sääntökohdan 
803.01 B ja Kilpailuoppaan kohdan 1.5 B 
(1) mukaisesti. 
Helpotus: Pelaajan heittopaikkaan tai lä-
hiympäristöön tehty muutos, jossa este pois-
tetaan tai heittopaikkaa siirretään sääntö-
kohdan 803.05 C sallimalla tavalla.  
Heitto: Kiekon lähettäminen liikkeelle siten, 
että se irtoaa pelaajasta ja siirtyy avaus- tai 
heittopaikalta. 
Heittopaikka: Pelialustalla oleva paikka, 
johon pelaaja asettuu sääntöjenmukaiseen 
heittoasentoon.  
Heittäjä: Pelaaja joka on heittänyt tai heit-
tämässä sen heiton, jota jossain tietyssä 
sääntökohdassa käsitellään. 
Kahden metrin sääntö: Erityissääntö, jon-
ka mukaan pelaaja saa yhden rangaistushei-
ton, jos kiekko jää vähintään kahden metrin 
korkeudelle pelialustaan nähden. Sääntöä 
sovelletaan vain, jos kilpailunjohtaja on 
erikseen niin määrännyt. Sääntö voi olla 
voimassa koko radalla tai koskea ainoastaan 
yksittäisiä esteitä. 
Kauimmainen pelaaja: Pelaaja, jonka heit-
topaikka on kauimpana väylämaalista ja jo-
ka siten heittää seuraavaksi. 
Keskiputki: putki tai tolppa, joka kannatte-
lee maalikorin muita osia. 



 
Ketjut: Maalikorin ketjut, joiden tarkoi-
tus on pysäyttää kiekko ja ohjata se korin 
alaosaan.   
Ketjujen kannatin: Rakenne, josta ket-
jut roikkuvat. Maalikorin yläosa.  
Kierroksen päättyminen: Kierrosta pi-
detään kaikkien pelaajien osalta päätty-
neenä, kun kilpailunjohtaja katsoo, että 
kaikki ryhmät ovat pelanneet viimeisen 
väylänsä loppuun ja että heillä on ollut 
riittävästi aikaa kilpailutoimistoon pa-
laamiseksi. Monen radan kilpailuissa 
päätöksen voi tehdä kyseisen radan kil-
pailunjohtaja. 
Kiertopiste: Piste, jonka määrätyltä puo-
lelta kiekon on kuljettava, jotta väylä kat-
sottaisiin hyväksytysti pelatuksi. Ks. pa-
kollinen reitti. 
Kilpailunjohtaja: Kilpailusta tai tapah-
tumasta vastuussa oleva henkilö. Termil-
lä voidaan viitata sekä kilpailusta vastaa-
vaan henkilöön että useassa pelipaikassa 
pidettävän kilpailun yksittäisestä radasta 
vastaavaan henkilöön. Kilpailunjohtaja 
voi nimetä toimitsijan ratkaisemaan sään-
töjen tulkintaa koskevat vetoomukset. 
Koriosa (kori): matala, ylhäältä avoin 
maalikorin osa, johon kiekko heitetään 
suoraan tai ketjujen kautta.  
Lie: ks. heittopaikka 
Loppuun suoritettu väylä: Väylä katso-
taan pelatuksi, kun kiekko on pysähtynyt 
maalikorin kannattelemaksi. ks. 803.13, 
väylän pelaaminen loppuun.  
Maalikori: Väylämaali, joka yleensä 
koostuu kiekkoja pysäyttävistä ketjuista, 
yläosasta ja korimaisesta pohjaosasta. 
Vrt. esinemaali. 

Mandatory (Mando): Ks. kiertopiste. 
Merkkauskiekko: Kiekko, jolla merkitään 
seuraava heittopaikka. Merkintään voidaan 
käyttää joko tarkoitukseen suunniteltua pien-
tä merkkauskiekkoa (ns. minikiekko) tai 
edellisessä heitossa käytettyä kiekkoa. 
Mini: kiekko, jolla merkitään seuraava heit-
topaikka. (ks. 803.3, heittopaikan merkitse-
minen, ja 802.2, kokorajoitukset) 
OB (Out of bounds): Ks. pelialueen ulko-
puolinen alue. 
Pakollinen reitti: Yhden tai useamman 
kiertopisteen määrittelemä kiekon kulkureit-
ti, jota pitkin kiekon on kuljettava. 
Par: Kilpailunjohtajan määrittelemä tietyn 
väylän ihannetulos. Par-tulokseen pääsemi-
sen tulisi vaatia virheetöntä peliä tavanomai-
sissa sääoloissa siten, että pelaajalla on käy-
tettävissään kaksi heittoa lyhyeltä matkalta. 
Pelaajakokous: Kilpailunjohtajan tai toi-
mitsijan johtama pelaajien kokoontuminen, 
jossa pelaajat saavat ohjeet kilpailujärjeste-
lyistä, radasta ja kilpailun aikana voimassa 
olevista erityisolosuhteista. 
Pelialueen ulkopuolinen alue (OB): Kil-
pailunjohtajan ennen kilpailua määrittelemä 
alue, josta ei saa heittää. Pelialueen rajaviiva 
määrittää pystysuuntaisen tason, joka ulot-
tuu äärettömästi ylös- ja alaspäin. Rajaviiva 
itsessään on pelialueen ulkopuolista aluetta. 
Pelialueen ulkopuolella olevaa kiekkoa ei 
pidetä kadonneena kiekkona. 
Pelialusta: Pinta, jolla kiekko lepää ja jolle 
pelaaja voi asettua heittoasentoon. Mikäli on 
epäselvää, kuuluuko pinta pelialueeseen, 
kilpailunjohtaja tai toimitsija tekee päätök-
sen.  



  

 

Pelikiekko: Heittämiseen käytetty kiek-
ko, jonka vaatimukset on määritelty tar-
kemmin sääntökohdassa 802.01. Vrt. 
merkkauskiekko. 
Pelilinja: Kuvitteellinen, pelialustalla 
kulkeva linja väylämaalin keskipisteestä 
merkkauskiekon keskikohtaan ja siitä 
taaksepäin. Pelilinjalla ei ole paksuutta, 
joten yhden tukipisteen on oltava suoraan 
merkkauskiekon keskipisteen takana. 
Pooli (lohko): Kaikki tietylle kierrokselle 
osallistuvat pelaajat. Katso myös ”ryh-
mä”. 
Putti: 10 metristä tai sitä lähempää kohti 
väylämaalia suoritettu heitto. Etäisyys 
mitataan heittopaikan merkitsemiseen 
käytetyn kiekon takareunasta väylämaalin 
juureen. 
Rangaistusalue (Drop Zone): Rata-
suunnittelijan tai kilpailunjohtajan mää-
räämä alue, josta peliä jatketaan, jos edel-
linen heitto on 
(1)  päätynyt pelialueen ulkopuolelle, 
(2)  kulkenut pakollisen reitin vastaisesti 
tai  
(3)  päätynyt muulle alueelle, jonka osalta 
kilpailunjohtaja on määrännyt rangaistus-
alueen käytöstä (804.01).  
Rangaistusalue tulee merkitä avauspaik-
kaa vastaavalla tavalla, ja siltä heittämi-
sessä on noudatettava samoja sääntöjä 
kuin avausheitossa. 
Rangaistusheitto: Ylimääräinen heitto, 
joka sääntöjen mukaan lisätään pelaajan 
tulokseen sääntörikkomuksen vuoksi, tai 
sääntöjen mukaisen uuden heittopaikan 

ottamisen vuoksi (esimerkiksi OB-heiton 
jälkeen). 
Ryhmä (usein virh. pooli): Pelaajat, jotka 
on määrätty pelaamaan kierros yhdessä. 
Ryhmän tarkoituksena on huolehtia yhdessä 
tulosten oikeasta kirjaamisesta ja sääntöjen 
noudattamisesta.  
TD (Tournament Director): Ks. kilpailun-
johtaja. 
Tii: Ks. avauspaikka. 
Tiimatto tai -laatta: Väylän avauspaikalla 
oleva, alustasta selkeästi poikkeava alue, jo-
ka rajaa sen alueen, jolta avausheitto pela-
taan.  
Tiiviiva: Avauspaikan etureunan määrittävä 
linja, joka usein on merkitty maastoon maa-
lilla, narulla tai vastaavalla tavalla, mikäli 
tiimattoa tai -laattaa ei ole käytössä. 
Tilapäinen vesi: Kentällä oleva väliaikainen 
veden kerääntymä, jota kilpailunjohtaja ei 
ole ennen kierroksen alkua erikseen rajannut 
pelialueen ulkopuolelle. Kilpailunjohtaja voi 
myös ennen kierroksen alkua määrätä, että 
tietty veden kerääntymä ei ole tilapäistä vet-
tä eikä OB-aluetta. 
Toimitsija: Kilpailussa nimetty henkilö, jo-
ka on oikeutettu ratkaisemaan sääntöjen oi-
keaa soveltamista koskevat kysymykset. 
Tukipiste: Mikä tahansa pelaajan kehon 
osa, joka on kosketuksissa pelialustaan tai 
muuhun tukea tarjoavaan esineeseen sillä 
hetkellä, kun kiekko irtoaa pelaajasta. 
Varaheitto: Pelaajan ryhmän hyväksymä 
ylimääräinen heitto, jota ei lisätä pelaajan 
tulokseen, ellei heiton tuloksena syntyvää 



 
heittopaikkaa käytetä väylän pelaamises-
sa loppuun. Vaihtoehtoisten heittojen sar-
jaa voidaan käyttää silloin, kun sääntöjen 
tulkinnasta on erimielisyyttä. Tällöin pe-
laaja kirjaa väylältä kaksi tulosta, joista 
lopulliseen tulokseen valitaan jälkikäteen 
toinen lopullisen sääntötulkinnan jälkeen. 
Varoitus: Yksittäisen sääntökohdan rik-
komisen johdosta pelaajalle annettu 
huomautus. Varoituksen jälkeen saman 
säännön rikkominen saman kierroksen 
aikana johtaa rangaistusheiton lisäämi-
seen pelaajan tulokseen. 
Väylä: Heittopaikan ja väylämaalin väli-
nen radan osa.  
Yliastuttu putti: Sellainen putti, jossa 
pelaaja koskettaa merkkauskiekkoa, heit-
topaikan etupuolella olevaa pelialustaa tai 
mitä tahansa esinettä ennen kuin on osoit-
tanut olevansa täydessä tasapainossa. 

801 Pelaajien 
toiminta 

801.01 Käyttäytyminen 
A. Pelaaja ei saa heittää ennen kuin hän 

on varmistunut siitä, ettei kiekko häi-
ritse toisia pelaajia tai aiheuta vaaraa 
läsnäolijoille. Pelaajien on seurattava 
ryhmän muiden pelaajien heittoja aut-
taakseen kiekkojen etsimisessä ja 
varmistaakseen sääntöjen noudattami-
sen. 

B. Pelaaja ei saa aiheuttaa toiminnallaan 
ääntä tai muuta häiriötä, joka saattaisi 
häiritä muita pelaajia. Esimerkkejä 
häiritsevästä käytöksestä ovat huuta-
minen, kiroilu, kiekoilla temppuilu, ra-

tavarustuksen läimiminen, väärällä vuo-
rolla heittäminen, laukkujen heittäminen 
tai potkiminen, merkkauskiekkojen heit-
täminen ja heittovuorossa olevan pelaajan 
edelle liikkuminen. Varoituksen huuta-
mista ei pidetä käyttäytymisrikkeenä, jos 
huuto on oikea-aikainen ja pyrkii välttä-
mään kiekon osumisen radalla liikkuvaan 
henkilöön. 

C. Sääntöjen edellyttämästä toiminnasta 
kieltäytyminen on käyttäytymisrike. Täl-
laisia pakollisia tehtäviä ovat esimerkiksi 
kadonneen kiekon etsinnässä avustami-
nen, kiekkojen tai varusteiden asianmu-
kainen siirtäminen ja tulosten kirjaami-
nen oikein. 

D. Roskaaminen on käyttäytymisrike. 
E. Tupakoivien pelaajien ei tule antaa savun 

häiritä muita pelaajia. Tupakoijan tulee 
sammuttaa savukkeensa ja kantaa tupa-
kantumpit roskakoriin. Tupakantumppien 
heittämistä maahan pidetään roskaamise-
na. 

F. Jos pelaaja tekee käyttäytymisrikkeen, 
toimitsija tai kuka tahansa rikkeestä kär-
sivä pelaaja voi antaa sääntöjen rikkojalle 
varoituksen. Varoittava pelaaja voi olla 
myös toisesta ryhmästä. Muille ryhmän 
pelaajille on ilmoitettava varoituksesta. 
Jokaisesta seuraavasta saman kierroksen 
aikana tapahtuvasta minkä tahansa käyt-
täytymissäännön rikkomisesta pelaajalle 
tuomitaan yksi rangaistusheitto. Toistuva 
käyttäytymissääntöjen rikkominen voi 
johtaa pelaajan sulkemiseen kilpailusta 
Kilpailuoppaan kohdan 3.3 mukaisesti. 



  

 

801.02 Pelijärjestys 
A. Ensimmäisellä pelattavalla väylällä 

ryhmän pelaajat heittävät avausheit-
tonsa tuloskortin tai -korttien osoitta-
massa järjestyksessä tai sen mukaan, 
missä järjestyksessä pelaajat listattiin 
kilpailun tulostaululla. 

B. Avausjärjestys myöhemmillä väylillä 
määräytyy edellisen väylän tulosten 
mukaan siten, että parhaan tuloksen 
saanut heittää ensin. Väylällä synty-
neet tasatulokset ratkaistaan tarkaste-
lemalla aina edellistä väylää, kunnes 
järjestys selviää. 

C. Kun kaikki ryhmän pelaajat ovat heit-
täneet avausheittonsa, peliä jatkaa aina 
kulloinkin väylämaalista kauimpana 
oleva pelaaja. Pelin kulun nopeuttami-
seksi myös toinen pelaaja voi heittää 
ensin, mikäli kauimpana oleva pelaaja 
siihen suostuu. 

D. Kilpailun aikana yksikään ryhmä ei 
saa ohittaa edellä olevaa ryhmää, ellei 
edellä olevan ryhmän ole sääntöjen 
mukaan tai toimitsijan määräyksestä 
väistettävä takaa tulijoita. 

E. Väärällä vuorolla heittämistä pidetään 
käytösrikkomuksena sääntökohdan 
801.01 F mukaisesti.  

801.03 Ajankäyttö 
A. Pelaajan on suoritettava heittonsa 30 

sekunnin kuluessa siitä, kun 
o edellinen pelaaja on heittänyt, 
o pelaajalla on ollut kohtuullinen 

aika saapua kiekkonsa luokse ja 
merkitä heittopaikkansa, JA 

o pelialue on tyhjä ja häiriötön. 
B. Ensimmäisestä aikarajan ylityksestä on 

pelaajalle annettava varoitus. Jokaisesta 
seuraavasta saman kierroksen aikana ta-
pahtuneesta aikarajan ylityksestä määrä-
tään pelaajalle yksi rangaistusheitto. Va-
roituksen antaminen tai rangaistusheiton 
määrääminen edellyttää, että rikkeen on 
havainnut toimitsija tai vähintään kaksi 
ryhmän pelaajista. 

801.04 Määrätyn radan pelaaminen 
A. Kukin pelaaja vastaa radan oikeasta pe-

laamisesta. Pelaajien tulee osallistua pe-
laajakokoukseen ja selvittää etukäteen 
radalla vallitsevat erityisolosuhteet ja -
säännöt kuten lisäväylät, poikkeavat ava-
uspaikat ja väylämaalien sijainnit, peli-
alueen rajat ja pakolliset reitit. 

B. Radan väärin pelaamista koskevat seu-
raavat säännöt: 

 (1) Väärä avauspaikka:  
Pelaaja heittää väylän avausheittonsa 
väärästä paikasta. Jos virhe havaitaan en-
nen pelaajan seuraavaa heittoa, hänen on 
heitettävä uusi avausheitto oikeasta pai-
kasta. Virheellinen avausheitto lasketaan 
harjoitusheitoksi ja kasvattaa siten pelaa-
jan väyläkohtaista tulosta yhdellä heitol-
la. Jos virhe havaitaan vasta pelaajan seu-
raavan heiton jälkeen, pelaaja pelaa väy-
län normaalisti loppuun. Hänen tulok-
seensa lisätään tällöin kaksi rangaistus-
heittoa. 

 (2) Pakollisen reitin pelaaminen vää-
rin:  
Pelaajan kiekko kulkee pakollisen reitin 
vastaisesti. Jos virhe huomataan ennen 



 
seuraavaa heittoa, pelaaja saa yhden 
rangaistusheiton ja jatkaa rangaistus-
alueelta sääntökohdan 803.12 B mu-
kaisesti. Jos pelaaja on jo ehtinyt heit-
tää seuraavan heiton, hän pelaa väylän 
loppuun palaamatta rangaistusalueelle, 
ja hänen tulokseensa lisätään kaksi 
rangaistusheittoa. 

 (3) Väärä väylämaali:  
Pelaaja heittää kiekon väärään väylä-
maaliin. Jos virhe huomataan heti, pe-
laaja jatkaa suoraan kyseisen maalin 
alla olevasta heittopaikasta ilman ran-
gaistusta. Jos hän siirtyy seuraavalle 
väylälle uskoen edellisen väylän lop-
puun pelatuksi., hänen tulokseensa li-
sätään kaksi rangaistusheittoa. 

 (4) Pelaaminen pelialueen ulkopuo-
lella:  
Pelaaja heittää pelialueen ulkopuolella 
olevan kiekon kuin se olisi pelialueel-
la. Jos virhe havaitaan ennen seuraa-
vaa heittoa, pelaaja heittää oikeasta 
heittopaikasta, ja hänen pelialueen ul-
kopuolelta heittämäänsä heittoa käsi-
tellään harjoitusheittona, josta pelaa-
jan tulokseen lisätään yksi rangaistus-
heitto. Jos virhe havaitaan vasta seu-
raavan heiton jälkeen, pelaaja pelaa 
väylän loppuun, ja hänen tulokseensa 
lisätään kaksi rangaistusheittoa. 

 (5) Väylien pelaaminen väärässä 
järjestyksessä:  
Pelaaja jättää jonkin väylän pelaamat-
ta tai pelaa väylät väärässä järjestyk-
sessä. Jos virhe havaitaan avausheiton 
jälkeen mutta ennen kuin seuraava 
heitto on tehty, pelaajan tulee heittää 
uusi avausheitto oikean väylän avaus-

paikalta, jolloin väärästä paikasta heitetty 
heitto lasketaan harjoitusheitoksi. Jos 
virhe havaitaan seuraavan heiton jälkeen, 
aloitettu väärä väylä pelataan loppuun, 
minkä jälkeen pelaaja siirtyy pelaamaan 
rataa oikeassa järjestyksessä siitä väylästä 
lähtien, joka pelaajan olisi tullut alun pe-
rin pelata. Väärässä järjestyksessä pelat-
tujen tai yli hypättyjen väylien määrästä 
riippumatta pelaajan tulokseen lisätään 
yhteensä kaksi rangaistusheittoa. Lop-
puun pelattujen väylien tulokset pysyvät 
ennallaan, eikä näitä väyliä pelata enää 
uudestaan. 

C. Jos väärin pelaamisen virheitä koskevat 
säännöt vaikuttavat saman ryhmän pelaa-
jiin eri tavalla, ryhmän on kuitenkin py-
syttävä yhdessä väylän pelaamisen ajan 
tulosten varmistamista ja sääntöjen nou-
dattamisen valvomista varten. 

D. Jos jokin tässä sääntökohdassa tarkoitettu 
virhe havaitaan vasta kun kyseinen väylä 
on jo pelattu loppuun, väylää ei pelata 
uudestaan, vaan pelaajan tulokseen lisä-
tään kaksi rangaistusheittoa. 

E. Jos jokin tässä sääntökohdassa tarkoitettu 
virhe havaitaan vasta kun pelaaja on jo 
luovuttanut tuloskorttinsa, väyliä ei pela-
ta uudelleen, vaan tuloskorttiin lisätään 
kaksi rangaistusheittoa. 

F. Jos pelaaja on pelannut radan väärin tar-
koituksenaan saavuttaa sillä etua, on ky-
seessä Kilpailuoppaan kohdan 3.3. rik-
komus, josta rangaistaan kyseisessä koh-
dassa mainitulla tavalla. 



  

 

802 Välineet 
802.01 Pelikiekot 
A. Pelikiekkojen on noudatettava kaikkia 

PDGA:n kiekkoja koskevia teknisiä 
määräyksiä (Official PDGA Technical 
Standards Document). Kiekkojen tek-
niset vaatimukset on määritelty sään-
tökohdassa 805 B. 

B. Murtuneet tai reikiintyneet kiekot ovat 
sääntöjen vastaisia, ks. sääntökohdat 
802.01 D, E ja F. Kierroksen aikana 
rikkoutunutta kiekkoa saa kuljettaa 
mukana, mutta sillä ei saa pelata. Pe-
laajan tulee välittömästi ilmoittaa 
ryhmälle aikeensa kantaa hajonnutta 
kiekkoa kohdan 802.01 E rangaistuk-
sen uhalla. 

C. Pelaajat eivät saa tehdä kiekkoihin 
muutoksia, jotka muuttavat niiden al-
kuperäisiä lento-ominaisuuksia. Tämä 
ei koske kiekkojen normaalista kulu-
misesta aiheutuvia muutoksia eikä va-
luvirheiden ja naarmujen kohtuullista 
hiomista. Kiekot, joita on hiottu koh-
tuuttomasti tai pinnoitettu aineella, 
josta aiheutuu havaittavan paksuinen 
pintakerros, ovat kiellettyjä. Ks. sään-
tökohdat 802.01 D, E ja F. 

D. Kilpailunjohtajan on erikseen hyväksyt-
tävä kiekko, jos toinen pelaaja tai toimit-
sija epäilee sen sääntöjenmukaisuutta. 
Kiekko ei kuitenkaan missään tapaukses-
sa saa rikkoa mitään edellisistä määräyk-
sistä. Mikä tahansa kilpailunjohtajan 
erikseen kieltämä kiekko on kielletty, ja 
pelaajaa rangaistaan sääntökohdan 
802.01 E mukaisesti. 

E. Sääntöjen vastaista kiekkoa kierroksen 
aikana mukanaan kantavalle pelaajalle 
määrätään kaksi rangaistusheittoa ilman 
varoitusta, jos toimitsija tai vähintään 
kaksi pelaajaa havaitsee rikkeen. Pelaaja, 
joka toistuvasti heittää tällaista kiekkoa, 
voidaan sulkea kilpailusta Kilpailuop-
paan kohdan 3.3 mukaisesti. 

F. Kaikki pelikiekot on merkittävä yksilölli-
sesti siten, että niistä voidaan tunnistaa 
kenen kiekkoja ne ovat. Merkinnästä ei 
saa muodostua havaittavan paksuista ker-
rosta. Pelaajan heittäessä merkitsemätön-
tä kiekkoa ensimmäisen kerran hänelle 
annetaan varoitus, ja toistuvista rikkeistä 
määrätään kustakin rangaistusheitto. Va-
roituksen antaminen tai rangaistusheiton 
määrääminen edellyttää, että rikkeen on 
havainnut toimitsija tai vähintään kaksi 
ryhmän pelaajista. 

802.02 Merkkauskiekot 
A. Merkkauskiekkoa käytetään pelaajan 

heittopaikan merkitsemiseen näiden sään-
töjen edellyttämällä tavalla. Merkkaus-
kiekon halkaisijan on oltava 7–15 cm ja 
korkeuden enintään 3 cm. 



 
802.03 Väylämaalit 
A. Väylämaalien on oltava PDGA:n väy-

lämaaleja koskevien teknisten määrä-
ysten (Official PDGA Technical Stan-
dards Document) mukaisia. Erityyppi-
siin maaleihin pelaamista käsitellään 
sääntökohdissa 803.13 B ja C. 

802.04 Apuvälineet 
A. Pelaaja ei saa käyttää kierroksen aika-

na sellaisia apuvälineitä, jotka voisivat 
auttaa heittämisessä. Ihon kulumista 
ehkäisevien välineiden (kuten hanskat, 
teippi, harso, siteet) ja lääketieteellis-
ten välineiden (kuten nilkka- ja polvi-
tuet) käyttäminen on kuitenkin sallit-
tua. Myös avauspaikalla liukastumista 
estävien välineiden käyttö on sallittua.  

 Erityisesti on kiellettyä käyttää mitään 
apuvälinettä, joka muuttaa kiekon si-
jaintia kädessä tai pidentää keinote-
koisesti mitä tahansa pelaajan heitto-
vipua (sormet, ranne, käsivarsi, olka-
varsi jne.).  

 Yli 10 metrin etäisyyksien arviointia 
helpottavien välineiden, kuten etäi-
syysmittarien ja GPS-paikantimien, 
käyttäminen on kiellettyä. Mittanau-
haa tai muuta mittausvälinettä saa pi-
tää mukana ja käyttää alle 10 metrin 
etäisyyksien määrittämiseen sääntöjen 
oikean noudattamisen varmistamisek-
si. 

B. Jos toimitsija tai vähintään kaksi muu-
ta pelaajaa on todennut pelaajan käyt-
tävän tai kantavan mukanaan mitä ta-
hansa kohdan 802.04 A tarkoittamaa 
apuvälinettä, tuomitaan hänelle kaksi 
rangaistusheittoa.  

 Jos pelaaja käyttää apuvälinettä sen jäl-
keen kun sen on todettu rikkovan sääntöä 
802.04 A, rikkoo hän myös Kilpailuop-
paan kohtaa 3.3. ja häntä rangaistaan sen 
mukaisesti. 

803 Pelaaminen 
803.01 Yleistä 
A. Lajin kuvaus 

Frisbeegolfin ideana on heittää liitävää 
kiekkoa maastoon suunnitelluilla väylillä 
avauspaikalta väylämaaliin. Pelaajat pe-
laavat väylät alusta loppuun käyttäen yh-
den tai useampia peräkkäisiä heittoja. Ra-
ta pelataan läpi sellaisena kuin se on, ja 
seuraava heitto heitetään siitä, mihin 
edellinen heitto pysähtyi, ellei säännöissä 
toisin määrätä. Voittaja on se pelaaja, jo-
ka käyttää vaaditun ratakierroksen tai -
kierrosten pelaamiseen vähiten heittoja 
(rangaistusheitot mukaan lukien). 

B. Harjoitusheitot 
Jos pelaaja heittää harjoitusheiton tai 
ylimääräisen heiton millä tahansa kiekol-
la missä tahansa vaiheessa kierroksensa 
aikana, hänen tulokseensa lisätään yksi 
rangaistusheitto, mikäli heiton havaitsee 
toimitsija tai kaksi minkä tahansa ryhmän 
pelaajaa. Kierroksen katsotaan päätty-
neen, kun pelaaja on pelannut viimeisen 
kierroksella pelattavan väylän loppuun. 

 Tätä sääntöä ei sovelleta sääntöjen mu-
kaan uusittaviin heittoihin, sääntökohtien 
803.01 C ja 803.01 D (3) tarkoittamiin 
vaihtoehtoisiin heittoihin eikä kilpailun 
keskeytyneenä ollessa tehtyihin heittoi-
hin. 



  

 

C. Varaheitot 
Varaheitot heitot ovat ylimääräisiä 
heittoja, joita ei lasketa pelaajan tulok-
seen, ellei niitä lopulta käytetä väylän 
loppuun pelaamisessa. Varaheiton 
heittäminen on suositeltavaa kaikissa 
tilanteissa, joissa oikean heittopaikan 
tulkinta on epäselvä ja varaheiton heit-
täminen nopeuttaisi peliä, tai joissa 
pelaaja on eri mieltä ryhmän enem-
mistön tai toimitsijan sääntötulkinnas-
ta. Käyttämättä jääneitä heittoja ei las-
keta pelaajan tulokseen harjoitusheit-
toina tai muuten, jos pelaaja ennen 
heittoa ilmoittaa, että kyseessä on va-
raheitto.  

 Varaheittojen käyttäminen on tarkoi-
tuksenmukaista seuraavissa tilanteissa: 

(1) Ajan säästäminen: Pelaaja voi il-
moittaa heittävänsä varaheiton, jos 
a) kiekon sijaintia ei voida 
välittömästi havaita, 
b) ryhmän enemmistö on sitä mieltä, 
että varaheiton heittäminen voi säästää 
aikaa, ja 
c) alkuperäinen kiekko voi olla ul-
kona pelialueelta, kadonnut tai kulke-
nut pakollisen reitin vastaisesti. 

 Tällaisen varaheiton yhteydessä heittä-
jä pelaa väylän loppuun siitä heitto-
paikasta, jonka ryhmä tai toimitsija 
määrittelee sääntöjen kannalta oikeak-
si. 

(2) Ryhmän tai toimitsijan ratkaisun kiistä-
minen: Sarja varaheittoja voidaan heittää 
sääntökohdan 803.01 D mukaisesti, 

(3) Jos pelaaja ei hyväksy ryhmän enemmistön 
päätöstä ja toimitsijaa ei ole välittömästi saa-
tavilla, tai jos pelaaja haluaa kiistää toimitsi-
jan päätöksen. Molempien heittosarjojen tu-
lokset kirjataan, ja lopullinen sääntötulkinta 
sekä tulos määräytyvät kierroksen jälkeen 
kilpailunjohtajan päätöksen mukaisesti. 

D. Sääntöratkaisuista valittaminen: 
(1) Jos ryhmä ei pysty ratkaisemaan sääntö-

ongelmaa enemmistöpäätöksellä, heittä-
jän kanta ratkaisee. Kuka tahansa pelaaja 
voi kuitenkin pyytää toimitsijaa ratkai-
semaan kiistan, ja toimitsijan ratkaisu 
kumoaa ryhmän ratkaisun. Jos joku pe-
laajista haluaa kiistää ryhmän ratkaisun, 
on hänen välittömästi ja selkeästi ilmais-
tava tämä ryhmälle. 

(2) Jos toimitsija on välittömästi tavoitetta-
vissa, ryhmä siirtyy sivuun odottamaan 
toimitsijan ratkaisua ja antaa muiden 
ryhmien ohittaa heidät. 

(3) Jos toimitsijaa ei ole välittömästi tavoi-
tettavissa, ryhmä voi päätyä kiistasta 
enemmistöpäätökseen (tasatilanteessa 
heittäjän kanta ratkaisee) ja jatkaa peliä. 
Vaihtoehtoisesti, jos heittäjä ei halua jat-
kaa enemmistöpäätöksen mukaisesti, hän 
voi päättää heittää varaheiton sääntökoh-
dan 803.01 C mukaisesti. Varaheittojen 
käyttö on suositeltavaa kaikissa tilanteis-
sa, joissa heittäjä on eri mieltä ryhmän tai 
toimitsijan ratkaisusta. 

 (4) Pelaaja voi valittaa toimitsijan ratkai-
susta kilpailunjohtajalle. Jos kilpailunjoh-
taja on tavoitettavissa, valitus käsitellään 
välittömästi, ja ryhmä odottaa sivussa 
kilpailunjohtajan päätöstä. Jos kilpailun-



 
johtaja ei ole paikalla, ryhmä jatkaa 
pelaamista toimitsijan ratkaisun mu-
kaan. Valitus tulee käsitellä heti kun 
se on käytännössä mahdollista. Kilpai-
lunjohtajan ratkaisu on lopullinen. 

 (5) Jos ryhmän tai toimitsijan ratkaisu 
kumotaan, toimitsija tai kilpailunjoh-
taja voi reiluuden edistämiseksi säilyt-
tää heittäjän tuloksen ennallaan tai 
muuttaa sitä sääntöjen oikeaa tulkintaa 
vastaavaksi. Väylän tai väylien uudel-
leen pelaamista tulee käyttää vain ti-
lanteissa, joissa kilpailunjohtaja har-
kitsee sen reiluimmaksi ratkaisuksi. 

E. Varoitukset 
Pelaajaa ei voida varoittaa sääntörik-
keestä, ellei jokin sääntökohta nimen-
omaisesti salli varoituksen antamista. 
Varoitukset ovat voimassa vain sillä 
kierroksella, jolla ne on annettu, eivät-
kä ne vaikuta seuraaviin kierroksiin tai 
muihin kierrosta seuraaviin kilpailuta-
poihin (esim. ratkaisupelit). 

F. Reiluuden periaate 
Jos sääntötulkintaa vaativaa tapausta 
ei ole käsitelty säännöissä, asia on rat-
kaistava mahdollisimman oikeuden-
mukaisesti. Useimmiten lähimmän 
olemassa olevan säännön tai periaat-
teen noudattaminen antaa suuntalinjat 
reilun ratkaisun löytämiselle. 

803.02 Avausheitto 
A. Kunkin väylän pelaaminen alkaa avaus-

paikalta suoritetulla heitolla. Kun kiekko 
irtoaa heittäjän kädestä, kaikkien heittä-
jän tukipisteiden on oltava avauspaikan 
alueen sisäpuolella ja heittäjän on kosket-
tava avauspaikan pintaan vähintään yh-
dellä tukipisteellä. 

 Jos avauspaikalla on tiimatto tai -laatta, 
kaikkien tukipisteiden on oltava kiekon 
irrotessa tiimatolla, ellei kilpailunjohtaja 
ole muuttanut avauspaikkaa turvallisuus-
syistä. Jos tiimattoa tai -laattaa ei ole, 
kaikkien tukipisteiden on oltava irtoa-
mishetkellä tiiviivasta kolme metriä taak-
sepäin ulottuvalla suorakulmion muotoi-
sella alueella. Tiiviivan katsotaan sisältä-
vän mahdollisten reunamerkkien ulko-
reunat.  

 Vauhdin ottaminen avauspaikan takaa on 
sallittua. Pelaaja saa liikkua avauspaikan 
etupuolelle heiton saattovaiheessa, kun-
han edellä mainittuja sääntöjä tukipisteis-
tä noudatetaan kiekon irtoamishetkellä. 

B. Edellä mainittuja tukipisteitä koskevien sään-
töjen rikkominen on heittoasentovirhe, joka 
käsitellään sääntökohtien 803.04 F, G ja H 
mukaisesti. 

803.03 Heittopaikan merkitseminen 
A. Jokaisen heiton jälkeen kiekko on jätettä-

vä siihen paikkaan, johon se pysähtyi, 
kunnes heittopaikka merkitään. Merkit-
seminen tapahtuu sijoittamalla pelialus-
talle merkkauskiekko heitetyn kiekon ja 
väylämaalin väliselle pelilinjalle pelikie-
kon etupuolelle siten, että merkkauskiek-
ko koskettaa pelikiekkoa. Tämän merk-
kaustavan sijaan pelaaja voi halutessaan 



  

 

valita käyttävänsä jo heitettyä kiekkoa 
merkkauskiekkona. Tällöin hän ei saa 
koskea tai siirtää kiekkoa millään ta-
valla. 

 Merkkaukseen käytettyä kiekkoa ei 
saa siirtää ennen heittoa. Vahingossa 
ennen heittoa siirtynyt merkkauskiek-
ko palautetaan oikeaan paikkaansa. 

B. Pelaajan on pakko merkitä heittopaik-
ka erillisellä merkkauskiekolla vain 
niissä tilanteissa, joissa heittopaikka 
määritetään uudelleen sääntöjen mu-
kaan. Tämä sisältää mm. tilanteet, 
joissa kiekko on pelialueen ulkopuo-
lella, pelialustan ala- tai yläpuolella, 
kadonnut tai joissa kiekkoa siirretään 
helpotuksen, häirinnän tai pelialueen 
rajan läheisyyden vuoksi tai jos pelaa-
ja heittää valinnaisen uusintaheiton. 

C. Jos heitetty kiekko pysähtyy pelialu-
eelle, mutta alle metrin etäisyydelle 
pelialueen rajaviivasta, pelaaja saa ha-
lutessaan siirtää heittopaikkaa.  
 
Siirto on tehtävä siten, että uusi heit-
topaikka sijaitsee enintään metrin etäi-
syydellä pelialueen rajasta viivalla, jo-
ka on piirretty kiekon keskilinjasta pe-
lialueen rajaviivan lähimpään pistee-
seen niin, että syntyvä viiva on koh-
tisuorassa pelialueen rajaviivaan näh-
den. Siirto voidaan tehdä vaikka pe-
laaja näin päätyisi lähemmäs väylä-
maalia. 

 Seuraavat sääntökohdat käsittelevät 
muita tilanteita, jotka koskevat heitto-
paikan merkitsemistä: 

 (1) Heittopaikan siirtäminen helpotuksen 
vuoksi  – 803.05 B, C 

 (2) Peliin puuttuminen – 803.07 A, B 
 (3) Kiekko pelialueen ala- tai yläpuolella 

– 803.08 A, B 
 (4) Kiekko pelialueen ulkopuolella – 

803.09 B 
 (5) Kadonnut kiekko – 803.11 B 
D. Pystysuorien tasojen sääntö: Pelialueen 

rajaviiva määritellään pystysuoraksi ta-
soksi.  

 Jos pelaajan kiekko jää alle metrin pää-
hän pelialueen rajaviivasta, kohdassa 
803.03 C tarkoitettu heittopaikan sijain-
nin määrittävä viiva voidaan määritellä 
alkamaan pystysuunnassa mistä tahansa 
kohdasta rajaviivaa. 

E. Jos heitetty kiekko hajoaa kappaleiksi 
heiton aikana, heittopaikkaa määritettäes-
sä kiekkona pidetään suurinta kiekosta 
jäljellä olevaa palaa. Ryhmän enemmistö 
tai toimitsija ratkaisee, mikä on suurin 
pala. 

F. Veteen heitetyn kiekon katsotaan pysäh-
tyneen, kun se kelluu tai liikkuu vedessä 
vain veden liikkeen tai tuulen voimasta. 

G. Ensimmäisestä heittopaikan merkitse-
misvirheestä annetaan pelaajalle varoitus, 
jos virheen havaitsee toimitsija tai vähin-
tään kaksi ryhmän pelaajaa. Jokaisesta 
myöhemmästä toimitsijan tai vähintään 
kahden ryhmän pelaajan havaitsemasta 
merkintävirheestä pelaajan tulokseen lisä-
tään yksi rangaistusheitto. 



 
803.04 Heittoasento avauksen jäl-

keisissä heitoissa 
A. Kun kiekko irtoaa pelaajasta: 
(1) Pelaajalla on oltava pelialustalla vä-

hintään yksi tukipiste. Tukipisteen on 
sijaittava pelilinjalla, korkeintaan 30 
senttimetrin päässä suoraan heittopai-
kan merkkaukseen käytetyn kiekon 
takana, ellei sääntökohdasta 803.04 E 
muuta johdu. 

(2) Pelaajalla ei saa olla yhtään tukipistet-
tä kosketuksissa heittopaikan merkka-
ukseen käytettyyn kiekkoon. Pelaajal-
la ei saa myöskään olla tukipistettä 
esineellä tai pelipinnalla paikassa, joka 
on lähempänä väylämaalia kuin merk-
kauskiekon takareuna.  

(3) Pelaajan kaikkien tukipisteiden on ol-
tava pelialueen sisäpuolella. 

B. Merkkaukseen käytetyn kiekon yli as-
tuminen on sallittua kiekon irtoamisen 
jälkeen, paitsi putattaessa enintään 10 
metrin päässä väylämaalista. 

C. Mikä tahansa heitto enintään 10 met-
rin etäisyydeltä väylämaalista on putti. 
Etäisyys mitataan väylämaalin juures-
ta merkkaukseen käytetyn kiekon ta-
kareunaan. Jos putiksi laskettava heit-
to saatetaan matkaan siten, että heittä-
jän mikä tahansa tukipiste koskee esi-
nettä tai pelialustaa merkkaukseen 
käytetyn kiekon takareunan etupuolel-
la, putti katsotaan yliastutuksi ja sitä 
käsitellään heittoasentovirheenä. Pe-
laajan on osoitettava pysyvänsä tasa-
painossa ennen kuin hän heiton jäl-
keen lähestyy väylämaalia. 

D. Pelaajan on valittava sellainen heittoasen-
to, joka liikuttaa vähiten mitä tahansa ra-
dalle ominaista tai pysyvää estettä. 

E. Jos suuri kiinteä este estää pelaajaa otta-
masta sääntöjen mukaista heittoasentoa 
enintään 30 senttimetrin päässä merkka-
ukseen käytetyn kiekon takana, pelaajan 
tulee ottaa heittoasentonsa välittömästi 
tuon esineen takana pelilinjalla. Pelaajan 
on noudatettava kaikkia muita sääntö-
kohdan 803.04 A määräyksiä. 

F. Heittoasentovirheestä on huomautettava 
kolmen sekunnin sisällä rikkomuksen ta-
pahtumisesta. Kuka tahansa ryhmän jäsen 
tai toimitsija voi huomauttaa tästä. Jos 
huomautuksen on esittänyt ryhmän jäsen, 
toisen jäsenen on vahvistettava tämä. 
Kierroksen ensimmäisestä heittoasento-
virheestä annetaan pelaajalle varoitus. 

 Myöhemmät heittoasentovirheet samalla 
kierroksella aiheuttavat rangaistusheiton 
lisäämisen pelaajan tulokseen. 

G. Heittoa, josta on esitetty sääntöjen mu-
kainen vahvistettu huomautus, ei saa 
käyttää. Pelaajan on heitettävä uudestaan 
samasta heittopaikasta ennen kuin muut 
pelaajat jatkavat pelaamistaan. 

H. Pelaaja ei saa hakea heittämäänsä kiek-
koa ennen uusintaheittoa muutoin kuin 
putatessa. Jos kiekko haetaan vastoin tätä 
sääntöä, pelaajan tulokseen lisätään yksi 
rangaistusheitto ilman varoitusta. 

803.05 Esteet ja helpotukset 
A. Heittoasennon tai heittoliikkeen esteet: 

Pelaajan on valittava heittoasento, joka 
liikuttaa radalla olevia esteitä mahdolli-
simman vähän, ellei sääntökohta 803.05 
B väliaikaisten esteiden osalta toisin 



  

 

määrää. Helpotusta ei myönnetä puis-
tovarusteiden (kyltit, roskasäiliöt, ruo-
kailupöydät ym.) osalta, koska niiden 
katsotaan olevan osa rataa. Kun sään-
töjen mukainen heittoasento on saavu-
tettu, pelaaja ei saa siirtää, pidellä tai 
taivuttaa estettä tehdäkseen tilaa heit-
toliikkeelle. Pelaajan heittoliike saa 
kuitenkin tarkoituksettomasti siirtää 
estettä. 

B. Tilapäiset esteet: Pelaaja voi saada 
helpotuksen vain seuraavista tilapäi-
sistä esteistä: tilapäinen vesi, irtoleh-
det tai roskat, puista irronneet oksat, 
moottoriajoneuvot, haitalliset hyöntei-
set tai eläimet, pelaajien varusteet, 
katsojat ja mikä tahansa muu kilpai-
lunjohtajan ennen kierrosta määräämä 
esine tai alue. 

 Pelaajan on ensin yritettävä poistaa es-
te. Jos esteen siirtäminen on epäkäy-
tännöllistä tai mahdotonta, pelaaja saa 
siirtää heittopaikkansa pelilinjalla 
taaksepäin lähimpään mahdolliseen 
paikkaan korkeintaan viiden metrin 
päähän alkuperäisestä paikasta. Ryh-
män enemmistö tai toimitsija määrää 
heittopaikan.  
 
Kilpailunjohtaja voi sallia myös viittä 
metriä pidemmän siirtomatkan. 

C. Valinnainen helpotus: Pelaaja voi il-
moittaa ottavansa valinnaisen helpo-
tuksen. Tällöin heittopaikan saa ottaa 
pelilinjalla taaksepäin pelaajan valit-
semaan kohtaan. Pelaajalle tulokseen 
lisätään yksi rangaistusheitto.  

D. Jos on epäselvää, saako esinettä siirtää tai 
onko pelaaja oikeutettu muuhun helpo-
tukseen, asian ratkaisee ryhmän enem-
mistö tai toimitsija. 

E. Jos pelaaja rikkoo esteitä tai helpotuksia 
koskevaa sääntöä, hänen tulokseensa lisä-
tään yksi rangaistusheitto ilman varoitus-
ta. 

F. Jos pelaaja tarkoituksellisesti vahingoit-
taa mitä tahansa radalla olevaa, hänen tu-
lokseensa lisätään ilman varoitusta kaksi 
rangaistusheittoa. Toimitsijan tai vähin-
tään kahden ryhmän pelaajan on nähtävä 
vahingoittaminen. Pelaaja voidaan myös 
sulkea turnauksesta Kilpailuoppaan koh-
dan 3.3. mukaisesti. 

803.06 Valinnainen uusintaheitto 
 Pelaaja voi koska tahansa valita heittä-

vänsä uudestaan edelliseltä heittopaikalta. 
Jos edellisen heittopaikan merkkauskiek-
ko on jo siirretty, arvioi ryhmän enem-
mistö tai toimitsija heittopaikan. Heittä-
jän tulokseen lisätään yksi rangaistusheit-
to. 

803.07 Peliin puuttuminen 
A. Vaikka heitto olisi osunut toiseen pelaa-

jaan, katsojaan tai eläimeen, peliä jatke-
taan siitä, mihin kiekko pysähtyi. Jos 
kiekko otettiin kiinni tai sen kulkuun vai-
kutettiin tarkoituksellisesti, heittopaikka 
määritellään mahdollisimman lähelle pis-
tettä, jossa kiekon kulkuun vaikutettiin. 
Heittopaikan määrittelee ryhmän enem-
mistö tai toimitsija. Jos peliin on puututtu 
tarkoituksellisesti, pelaaja saa halutessaan 
myös uusia heittonsa. 



 
 Pelaajien ei tule seisoa tai jättää varus-

teitaan paikkaan, joka todennäköisesti 
on kiekon kulun tiellä. Kauimmainen 
pelaaja voi vaatia muita pelaajia mer-
kitsemään heittopaikkansa ja väisty-
mään tai siirtämään varusteitaan, jos 
hän katsoo, että nämä voivat vaikuttaa 
hänen heittoonsa. 

B. Jos pelialustalle pysähtynyttä tai väy-
lämaalin kannattelemaa kiekkoa siirre-
tään, kiekko palautetaan mahdolli-
simman lähelle alkuperäistä sijaintiaan 
ryhmän enemmistön tai toimitsijan 
näkemyksen mukaan. Jos merkkaus-
kiekkoa siirretään, se palautetaan 
mahdollisimman lähelle alkuperäistä 
sijaintiaan ryhmän enemmistön tai 
toimitsijan näkemyksen mukaan. 

 Jos kahden metrin sääntö on voimassa, 
kiekon siirtymistä koskevat myös 
sääntökohdat 803.08 D ja E. 

C. Jos pelaaja tietoisesti muuttaa heitetyn 
kiekon suuntaa tai siirtää tai peittää 
toisen pelaajan peli- tai merkkauskie-
kon, rangaistaan häntä kahdella ran-
gaistusheitolla ilman varoitusta.  

 Rangaistuksen antaminen edellyttää, 
että rikkeen havaitsee toimitsija tai 
ketkä tahansa kaksi pelaajaa. Tätä 
kohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos 
siirtyminen tapahtuu pelitilanteessa 
heitetyn kiekon vaikutuksesta tai 
kiekkojen tunnistamistarkoituksessa. 

803.08 Kiekko pelialustan ylä- tai 
alapuolella 

A. Jos kiekko pysähtyy puuhun tai muu-
hun radalla olevaan esteeseen pelialus-
tan yläpuolelle, heittopaikka merki-

tään pelialustalle suoraan kiekon pysäh-
tymispaikan alapuolelle. Jos suoraan kie-
kon alapuolella oleva piste on pelialueen 
ulkopuolella, myös kiekon katsotaan ole-
van pelialueen ulkopuolella, ja tilanne 
käsitellään sääntökohdan 803.09 mukai-
sesti. 

 Jos pelialusta suoraan kiekon alapuolella 
on puun tai muun kiinteän esteen sisällä, 
heittopaikka merkitään pelilinjalle välit-
tömästi puun tai muun esteen taakse. 

 Kilpailunjohtaja voi määrätä, että heitois-
ta, joiden seurauksena kiekko jää vähin-
tään kahden metrin korkeudelle pelialus-
taan nähden, tuomitaan yksi rangaistus-
heitto ("kahden metrin sääntö"). Kilpai-
lunjohtaja voi määrätä kahden metrin 
säännön voimaan koko radalle tai vain 
yksittäisille esteille.  

B. Jos kiekko pysähtyy pelialustan alapuo-
lelle, heittopaikka merkitään pelialustalle 
suoraan kiekon pysähtymispaikan ylä-
puolelle. Jos suoraan kiekon yläpuolella 
oleva piste on pelialueen ulkopuolella, 
katsotaan kiekon olevan pelialueen ulko-
puolella, ja tilanne käsitellään sääntökoh-
dan 803.09 mukaisesti.  

 Jos pelialusta suoraan kiekon yläpuolella 
on puun tai muun kiinteän esteen sisällä, 
heittopaikka merkitään pelilinjalla välit-
tömästi puun tai muun esteen taakse.  

 (Kohtia C – E noudatetaan vain jos 
”kahden metrin sääntö” on voimassa) 

C. Jos kiekko on pysähtynyt vähintään kah-
den metrin korkeuteen mitattuna kiekon 
alimmasta pisteestä suoraan sen alla ole-
vaan pelialustaan, pelaajalle määrätään 
yksi rangaistusheitto. Rangaistusta sovel-



  

 

letaan vain, jos kiekko on pelialueella. 
Pelaaja jatkaa heittopaikasta, joka 
määritetään sääntökohdan 803.08 A 
mukaisesti. 

D. Rangaistusta ei määrätä, jos kiekko 
putoaa ilman toisen pelaajan tai katso-
jan avustusta alle kahden metrin kor-
keuteen pelialustasta ennen kuin heit-
täjä saapuu kiekon luokse. Heittäjä ei 
saa viivytellä saapumistaan kiekolle 
sen aseman parantamiseksi. 

E. Jos ei ole selvää, onko kiekko vähin-
tään kahden metrin korkeudella, ryh-
män enemmistö tai toimitsija ratkaisee 
asian. Jos heittäjä liikuttaa kiekkoa 
ennen kuin asia on ratkaistu, kiekon 
katsotaan olevan yli kahden metrin 
korkeudessa, ja heittäjän tulee jatkaa 
peliä sääntökohtien 803.08 A ja C 
mukaisesti. 

 Jos joku muu pelaaja liikuttaa kiekkoa 
ennen kuin asia on ratkaistu, kiekon 
katsotaan olevan alle kahden metrin 
korkeudessa. Tällöin heittäjään ja toi-
seen pelaajaan sovelletaan peliin puut-
tumista koskevia sääntöjä kohtien 
803.07 B ja C mukaisesti. 

803.09 Kiekko pelialueen ulkopuo-
lella 

A. Kiekon katsotaan olevan pelialueen 
ulkopuolella vain, jos se on pysähty-
nyt selvästi ja kokonaan pelialueen ul-
kopuolelle. Veteen heitetyn kiekon 
katsotaan pysähtyneen, kun se kelluu 
tai liikkuu vedessä vain veden liikkeen 
tai tuulen voimasta. Ks. sääntökohta 

803.03 F. Pelialueen rajalinja itsessään 
on pelialueen ulkopuolista aluetta.  

 Jotta kiekkoa voitaisiin pitää pelialueen 
ulkopuolella olevana, on oltava kohtuul-
lista näyttöä siitä, että kiekko päätyi peli-
alueen ulkopuolelle. Mikäli tällaista näyt-
töä ei ole, kiekkoa pidetään kadonneena 
ja peliä jatketaan sääntökohdan 803.11 B 
mukaisesti. 

B. Jos pelaajan kiekko julistettiin pelialueen 
ulkopuolella olevaksi, hänen tulokseensa 
lisätään yksi rangaistusheitto. Pelaaja voi 
valita seuraavaksi heittopaikaksi jonkin 
seuraavista: 

(1) Edellisen heittopaikkansa. Jos heittopai-
kan merkkaukseen käytetty kiekko on 
siirretty alkuperäiseltä paikaltaan, heitto-
paikan arvioi ryhmän enemmistö tai toi-
mitsija. 

(2) Heittopaikan, jonka sijainti määräytyy 
sen perusteella, missä kiekko oli viimeksi 
pelialueen sisällä. Tällainen heittopaikka 
määritetään siten, että tunnistetaan peli-
alueen rajan se piste, josta kiekon katso-
taan ylittäneen raja. Tästä pisteestä näh-
den vedetään pelialuetta kohden metrin 
mittainen viiva, joka on kohtisuorassa ra-
jalinjaan nähden. Uuden heittopaikan on 
oltava tällä viivalla. Näin voidaan mene-
tellä, vaikka tämä veisi heittopaikan lä-
hemmäksi väylämaalia. Rajalinjan ylitys-
pisteen määrittää ryhmän enemmistö tai 
toimitsija. 

(3) Määrätyn rangaistusalueen (Drop Zo-
nen), mikäli sellainen on väylälle määri-
telty. Kilpailunjohtaja voi rajoittaa näitä 



 
valintamahdollisuuksia sääntökohdan 
804.01 mukaisesti. 

C. Pystysuorien tasojen sääntö. Pelialu-
een rajaviiva muodostaa pystysuoran 
tason.  

 Kohdassa 803.03 C tarkoitettu heitto-
paikan sijainnin määrittävä viiva voi-
daan määritellä alkamaan pystysuun-
nassa mistä tahansa kohdasta tätä pys-
tysuoraa tasoa. 

D. Jos ei ole selvää, onko kiekko pelialu-
eella, ryhmän enemmistö tai toimitsija 
ratkaisee asian. Jos heittäjä liikuttaa 
kiekkoa ennen kuin asia on ratkaistu, 
kiekon katsotaan olevan pelialueen ul-
kopuolella, ja heittäjän tulee jatkaa pe-
liä sääntökohdan 803.09 B mukaisesti 
laskien tulokseensa mukaan kaikki 
väylällä aiemmin tehdyt heitot. 

 Jos joku muu pelaaja liikuttaa kiekkoa 
ennen kuin asia on ratkaistu, kiekon 
katsotaan olevan pelialueella. Tällöin 
heittäjään ja toiseen pelaajaan sovelle-
taan peliin puuttumista koskevia sään-
töjä kohtien 803.07 B ja C mukaisesti. 

803.10 Toisen heittäjän heittopai-
kalta pelaaminen 

A. Jos pelaaja on heittänyt toisen pelaajan 
heittopaikalta, hänelle määrätään kaksi 
rangaistusheittoa ilman varoitusta. 
Sääntöä rikkova pelaaja jatkaa peliä 
niin kuin vieras heittopaikka olisi ollut 
hänen omansa. Heittoja ei saa uusia. 

B. Pelaajalle, jonka heittopaikalta pelasi 
joku muu pelaaja, määritellään arvioi-
tu heittopaikka mahdollisimman lähel-
le alkuperäistä heittopaikkaa. Heitto-
paikan voi arvioida väärin pelannut 

pelaaja, ryhmän enemmistö tai toimitsija. 
Jos kiekko on julistettu kadonneeksi, 
mutta havaitaan että sen oli siirtänyt vää-
rältä heittopaikalta pelannut pelaaja, nou-
datetaan kohtaa 803.11 C. 

803.11 Kadonnut kiekko 
A. Kiekko julistetaan kadonneeksi, mikäli 

pelaaja ei löydä sitä kolmen minuutin ku-
luessa siitä, kun hän saapuu paikalle, jos-
sa ryhmä tai toimitsija näki kiekon vii-
meksi. Kahden pelaajan tai toimitsijan on 
ilmoitettava milloin kolmen minuutin 
laskenta alkaa.  
 
Ryhmän kaikkien pelaajien on pyydettä-
essä osallistuttava kiekon etsintään koko 
kolmen minuutin ajan ennen kuin kiekko 
julistetaan kadonneeksi. Kiekko juliste-
taan kadonneeksi välittömästi kolmen 
minuutin kuluttua. 

B. Jos pelaajan kiekko julistetaan kadon-
neeksi, hänen tulokseensa lisätään yksi 
rangaistusheitto. Jos heitto pelattiin ava-
uspaikalta, pelaajan on uusittava se. 
Muussa tapauksessa ryhmä määrittää ar-
vioidun heittopaikan, josta heitto pelat-
tiin. Pelaajan on jatkettava peliä tältä 
heittopaikalta.  

 Kilpailun johtaja voi määritellä tietyillä 
väylille drop zonen, josta jatketaan ka-
donneen kiekon jälkeen. Jos drop zone on 
määritelty, pelaaja voi heittää sieltä tai 
edelliseltä heittopaikalta. 

 Kaikissa tapauksissa pelaajan tulokseen 
lisätään alkuperäinen heitto ja yksi ran-
gaistusheitto. 

C. Mikäli ennen kilpailun päättymistä havai-
taan, että kadonneeksi julistettu kiekko 



  

 

oli siirretty tai tarkoituksellisesti pois-
tettu, rangaistun pelaajan tuloksesta 
vähennetään kaksi heittoa. 

D. Jos merkkauskiekko katoaa, ryhmän 
enemmistö tai toimitsija määrittää ar-
vioidun heittopaikan. Tästä ei lisätä 
rangaistusheittoa. 

803.12 Pakollinen reitti 
A. Pakollinen reitti rajoittaa kiekon sallit-

tua kulkua väylämaaliin. Kiekon on 
kuljettava reitti oikein ennen kuin voi-
daan tulkita väylä pelatuksi loppuun. 

 Kun kiekko on kokonaan ohittanut tie-
tyn kiertolinjan oikein, kyseinen piste 
lakkaa vaikuttamasta loppuväylän 
osalta, vaikka kiekko ylittäisi linjan 
uudestaan. 

(1) Kiertolinja on kiertopisteen kautta 
kulkeva kilpailunjohtajan tai ratasuun-
nittelijan merkitsemä linja, joka mää-
rittää milloin pakollinen reitti on suo-
ritettu oikein. 

(2) Jos kiertolinjaa ei ole merkitty, kierto-
linjana pidetään linjaa, joka kulkee 
kiertopisteen kautta ja on kohtisuoras-
sa avauspaikan ja kiertopisteen kautta 
kulkevan linjan kanssa. 

(3) Mikäli pakollisen reitin määrittää 
kaksi eri kiertopistettä, eikä kiertolin-
jaa ole merkitty, linjana pidetään kier-
topisteet yhdistävää suoraa, joka jat-
kuu kiertopisteiden läpi molempiin 
suuntiin. 

B. Pakollinen reitti on pelattu väärin, mi-
käli heitto ylittää kiertolinjan avaus-
paikan suunnasta kiertopisteen vääräl-

tä puolelta ja kiekko pysähtyy kokonai-
suudessaan linjan toiselle puolelle. 

C. Mikäli pakollinen reitti on pelattu väärin, 
pelaajan tulokseen lisätään yksi rangais-
tusheitto ja seuraava heitto on suoritetta-
va tälle kiertopisteelle määrätyltä rangais-
tusalueelta. Mikäli rangaistusaluetta ei 
ole määrätty, heittopaikka merkitään kor-
keintaan viiden metrin päähän kiertopis-
teestä paikkaan, joka on metrin kiertolin-
jan takana ja sillä puolella kiertopistettä, 
jolta pakollinen reitti kulkee. 

D. Mikäli heittopaikkaa merkitessä pelilinja 
ei kulje kiertopisteen oikealta puolelta, 
kiertopistettä pidetään väylämaalina tul-
kittaessa kaikkia niitä sääntöjä, jotka 
koskevat heittoasennon ottamista, heitto-
paikan merkitsemistä, esteitä ja helpotuk-
sia. Heittoasentoa otettaessa väylämaali-
na pidetään avauspaikkaa lähinnä olevaa 
kiertopistettä, jota pelaaja ei vielä ole 
ohittanut hyväksytysti. 

E. Väärin pelatusta pakollisesta reitistä ran-
gaistaan ja seuraava heittopaikka merki-
tään sääntökohdan 803.12 mukaisesti. 
Samasta heitosta ei anneta muita rangais-
tuksia esimerkiksi kiekon päätyessä peli-
alueen ulkopuolelle tai yli kahden metrin 
korkeudelle pelialustasta. 

803.13 Väylän pelaaminen loppuun 
A. Kilpailunjohtaja voi näitä ohjeita noudat-

taen harkintansa mukaan sulkea kilpailus-
ta pelaajan, joka ei pelaa jotain väylää 
loppuun: 

 (1) Myöhästymisen vuoksi pelaamatta 
jääneet väylät pisteytetään ja rangaistaan 
Kilpailuoppaan kohdan 1.5 B mukaisesti. 



 
 (2) Mikäli pelaaja jättää epähuomiossa 

pelaamatta väylän loppuun, lisätään 
hänen tulokseensa kaksi rangaistus-
heittoa. Väylää pidetään sen jälkeen 
pelattuna. Ryhmän enemmistö tai toi-
mitsija ratkaisee, onko tässä sääntö-
kohdassa tarkoitettu virhe tapahtunut. 

 (3) Mikäli pelaaja tarkoituksellisesti 
jättää väylän pelaamatta esimerkiksi 
loukkaantumisen vuoksi, se tulkitaan 
kilpailun keskeyttämiseksi. Pelaaja 
poistetaan kilpailusta, ja tuloskorttiin 
sekä kilpailun tuloksiin merkitään pe-
laajan kohdalle tulos DNF (”Did Not 
Finish”). 

B. Maalikorit: Väylän pelaamiseksi lop-
puun kiekon on irrottava pelaajasta ja 
pysähdyttävä ketjujen kannattelemaksi 
tai maalikorin koriosan sisälle pohjan, 
reunojen tai tolpan tukemaksi.  

 Jos toimitsija tai vähintään kaksi ryh-
män pelaajaa näkee kiekon menevän 
koriosan seinän läpi tai korimaalin ka-
ton läpi, väylää ei katsota loppuun 
suoritetuksi. 

C. Esinemaalit: Kiekon on irrottava pe-
laajasta ja osuttava kilpailunjohtajan 
määrittämään osuma-alueeseen. 

804 Menettelyt kilpai-
lutilanteessa 

804.01 Paikallissäännöt 
A. Rataan liittyviä erityisiä olosuhteita 

koskevat paikallissäännöt on määritel-
tävä selkeästi ja niistä on tiedotettava 
kaikille pelaajille ennen kilpailun al-
kua. Kaikki paikallissäännöt on käsi-

teltävä pelaajakokouksessa. Kukin pelaa-
ja on vastuussa siitä, että hän toimii pe-
laajakokouksessa annetun ohjeistuksen 
mukaan. 

B. Rangaistusalueen käytöstä voidaan mää-
rätä paikallissäännöllä. Kilpailunjohtajan 
on ennen kilpailua ilmoitettava, miten 
rangaistusalueita käytetään sekä se, aihe-
uttaako rangaistusalueen käyttöön johta-
nut heitto rangaistusheiton lisäämisen pe-
laajan tulokseen. Jos muuta ei ole määrät-
ty, paikallissääntöjen mukaisesta rangais-
tusalueen käytöstä ei seuraa rangaistus-
heittoa. 

C. Kahden metrin säännöstä voidaan määrä-
tä paikallissäännöllä. Kilpailunjohtajan 
on ennen kilpailun alkua määrättävä kah-
den metrin säännön käytöstä ja mahdolli-
sista rangaistusheitoista. Jos muuta ei ole 
määrätty, kiekon jääminen yli kahden 
metrin korkeuteen pelialustasta ei johda 
rangaistusheiton lisäämiseen pelaajan tu-
lokseen. Kilpailunjohtaja voi määrätä 
kahden metrin säännön voimaan koko ra-
dalle tai vain yksittäisten esteiden yhtey-
teen. 

D. PDGA:n virallisten sääntöjen kanssa ris-
tiriitaisia paikallissääntöjä ei voida mää-
rätä, ellei PDGA Tour Manager ole niitä 
hyväksynyt. 

804.02 Pelin aloittaminen 
Katso Kilpailuoppaan kohta 1.5 B. 

804.03 Pistelasku 
A. Pelaaja, joka mainitaan tuloskortissa tai -

korteissa ensimmäisenä, on ensisijaisesti 
vastuussa ryhmän tuloskorttien noutami-
sesta. Kuka tahansa pelaajista voi kuiten-



  

 

kin toimittaa kortit ensimmäiselle pe-
laajalle.  

 Ryhmän pelaajien tulee kierrättää tu-
losten kirjaustehtävää tasapuolisesti. 
Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos 
joku pelaajista tai erillinen kirjanpitäjä 
tarjoutuu toimimaan tulosten kirjaaja-
na ja koko ryhmä hyväksyy tämän 
toimintatavan. 

B. Kun väylä on pelattu loppuun, kutsuu 
kirjanpitäjä pelaajia nimeltä tuloskort-
tiin merkityssä järjestyksessä. Kutsut-
tu pelaaja ilmoittaa tuloksensa riittä-
vän kuuluvasti, että kirjanpitäjä ja 
ryhmän muut jäsenet kuulevat sen. 
Kirjanpitäjä merkitsee tuloksen ylös ja 
lukee sen ääneen siten, että kaikki 
ryhmän pelaajat kuulevat.  

 Jos pelaajan ilmoittamasta tuloksesta 
on erimielisyyttä, ryhmän on tarkastel-
tava väylää uudelleen ja pyrittävä pää-
tymään oikeaan tulokseen. Jos ryhmä 
ei pääse yhteisymmärrykseen pelaajan 
tuloksesta, heidän on toimittava sään-
tökohdan 803.01 D mukaisesti. 

C. Kirjanpitäjän on merkittävä tuloskort-
tiin kunkin pelaajan väyläkohtainen 
tulos heittojen kokonaismääränä, sisäl-
täen mahdolliset rangaistusheitot. 
Myös kierroksen kokonaistulos merki-
tään heittojen yhteismääränä, sisältäen 
kaikki rangaistusheitot.  

 Minkä tahansa muun merkintätavan 
käyttäminen tai merkinnän puuttumi-
nen tulkitaan virheelliseksi tulosmer-
kinnäksi, ja siitä rangaistaan sääntö-
kohdan 804.03 G (2) mukaisesti. 

D. Varoitukset ja sääntörikkomuksista ai-
heutuneet rangaistusheitot on merkittävä 
tuloskorttiin. 

E. Kunkin pelaajan on allekirjoitettava tu-
loskorttinsa kierroksen lopussa. Allekir-
joituksellaan pelaaja vakuuttaa, että väy-
läkohtaiset tulokset ja yhteistulos ovat 
oikein kirjattuja. Jos kaikki ryhmän pe-
laajat ovat yhtä mieltä siitä, että jonkin 
väylän tulos on kirjattu väärin, tulosta 
voidaan muuttaa ennen tuloskortin pa-
lauttamista.  

 Jos tuloskortti palautetaan allekirjoitta-
mattomana, kantaa pelaaja vastuun kort-
tiinsa kirjatuista tuloksista. 

F. Jokainen pelaaja vastaa siitä, että hänen 
tuloskorttinsa palautetaan 25 minuutin 
kuluessa kierroksen päättymisestä. Mikäli 
korttia ei palauteta ajoissa, kaksi rangais-
tusheittoa lisätään ilman varoitusta kulle-
kin pelaajalle, jonka tulokset ovat liian 
myöhään palautetulla tuloskortilla. 

G. Kun tuloskortit on palautettu, kokonaistu-
los jää pysyväksi ilman valitusoikeutta, 
paitsi seuraavissa tilanteissa: 

 (1) Rangaistusheittoja voidaan lisätä tu-
lokseen minkä tahansa sääntörikkomuk-
sen perusteella, kunnes kilpailunjohtaja 
julistaa kilpailun päättyneeksi tai kaikki 
palkinnot on jaettu. 

 (2) Jos kokonaistuloksen havaitaan ole-
van väärä joko virheellisen väyläkohtai-
sen tuloksen tai yhteenlaskuvirheen takia, 
kilpailunjohtajan tulee lisätä kaksi ran-
gaistusheittoa yhteistulokseen. Näin ran-
gaistaan myös siitä, jos kokonaistulosta ei 
ole merkitty tuloskorttiin.  



 
 Tässä sääntökohdassa tarkoitettuja 

rangaistusheittoja ei lisätä, jos kilpai-
lunjohtaja tai hänen määräämänsä 
toimitsija korjaa pelaajan tulosta jälki-
käteen havaittujen sääntörikkomusten 
vuoksi, jos pelaaja on kuitenkin pa-
lauttanut oikein täytetyn tuloskortin. 

 (3) Jos tuloskortti palautetaan myö-
hässä, tilanne käsitellään kohdan 
804.03 F mukaisesti. 

804.04 Sade tai vaaralliset olosuh-
teet 

 Katso Kilpailuoppaan kohta 1.7  

804.05 Kilpailusta sulkeminen ja 
kilpailukielto 

 Katso Kilpailuoppaan kohta 3.3 

804.06 Pelaajien jakaminen ryhmiin 
ja lohkoihin 

 Katso Kilpailuoppaan kohta 1.6  

804.07 Tasatulokset 
 Katso Kilpailuoppaan kohta 1.9 

804.08 Pelaajien luokittelu 
 Katso Kilpailuoppaan kohta 2 

804.09 Toimitsijat 
 Katso Kilpailuoppaan kohta 1.11 

805 Mitat ja tekniset 
määräykset 

A. Kaikki säännöissä käytetyt mitat on il-
maistu SI-järjestelmän yksiköissä. 
  
Seuraavia englantilaisen mittajärjestel-
män yksiköitä käytetään silloin, jos SI-
järjestelmän mittalaitetta ei ole saatavilla.  
 
Missään olosuhteissa pelaajien tai toimit-
sijoiden ei tule kääntää SI-järjestelmän 
mittoja englantilaiseen järjestelmään 
käyttäen muuntolaskimia. 

  

SI-järjestelmä Englantilainen 
mittajärjestelmä 

10 metriä 32 jalkaa 10 tuumaa 
5 metriä 16 jalkaa 5 tuumaa 
3 metriä 9 jalkaa 10 tuumaa 
2 metriä 6 jalkaa 6 tuumaa 
1 metri 3 jalkaa 3 tuumaa 
30 senttimetriä 11,75 tuumaa 
15 senttimetriä 5.875 tuumaa 
7 senttimetriä 2,75 tuumaa 
3 senttimetriä 1,18 tuumaa 

B. Pelissä käytettyjen golfkiekkojen täsmäl-
liset määrittelyt on määritelty PDGA 



  

 

Technical Standards Documentissa, 
joka löytyy PDGA:n nettisivuilta 
osoitteesta:  
 

 http://www.pdga.com/tech-standards 
 Erityisiä pelivälineisiin liittyviä seik-

koja on käsitelty tämän ohjekirjan 
kohdissa 802.01, 802.02 ja 802.03. 

 


