
Frisbeegolfaajan etiketti
-Radan käyttö on ilmaista. Jotta harrastaminen sujuisi ongelmitta, on syytä noudattaa oikeaa 
etikettiä.

Palauta löytökiekot

-Hankittuaan pelivälineet kannattaa ne merkitä ennen ensimmäistäkään heittoa. Hyvä merkintä on 
oma nimi ja puhelinnumero 

-Löytölaatikko, jonne maastosta löytyneet frisbeet voi palauttaa, löytyy tenniskentän vierestä, 
punainen postilaatikko. Muista, että palautat aina löytämäsi frisbeet löytölaatikkoon. Vihtijärven 
Frisbeegolf seuralta voit kysellä oman kadonneen frisbeen perään. Voit myös soittaa kiekon 
omistajalle jos frisbeehen on puhelinnumero merkitty. Jos numeroa ei ole, voit kysellä radalla 
mahdollisesti muilta pelaajlta, onko heiltä kadonnut frisbee tai tuntevatko he frisbeen omistajaa.

Älä koskaan ota toisen kiekkoa, löytyneen frisbeen omaksi ottaminen on rikos!

Huomioi muut ulkoilijat

Nummituvalla on paljon käyttäjiä. Pururadalla ulkoilevat ja metsässä olijat, eivät välttämättä tiedä, 
missä väylät sijaitsevat tai edes ,että metsässä pelataan frisbeegolfia. 

Vastuu on aina frisbeen heittäjällä, varmista ettei edessäsi ole muita ihmisiä kun heität.

Voit kohteliaasti pyytää siirtymään heiton ajaksi sivuun.

Huomioi muut frisbeegolfaajat

On tärkeää katsoa väylälle ennen kuin heittää oman heittonsa. Anna edellisen ryhmän pelata väylä 
rauhassa loppuun, ennen kuin avaat. Vaikka et ihan korille asti avaustasi saisikaan, lähistölle 
tippuvat frisbeet häiritsevät muita pelaajia.

Älä häiritse kanssa pelaajiasi, anna pelirauha. Etenkin korin takana liikkuminen on häiritsevää. 
Kannattaa pyrkiä sijoittumaan siten, että pelaajan näkökentässä on mahdollisimman vähän 
ylimääräisiä häiriötekijöitä.

Jotta pelaaminen on sujuvaa, pelaa enintään 4-5 hengen ryhmissä. Yli viiden hengen ryhmät 
pelaavat merkittävästi muita hitaammin ja tämä aiheuttaa ruuhkautumista, turhautumista ja 
vaaratilanteita.

Jos takanasi pelaa omaa ryhmääsi nopeampi ryhmä, on kohteliasta päästää se ohi.

Pidä puisto siistinä ja vahingoittumattomana

Roskaaminen on kiellettyä. Kanna tyhjät pullot mukanasi ja pistä roskat niille tarkoitettuihin 
roskakoreihin. Niitä löytyy heti radan alussa yksi ja muutamalta korilta.

Radalla olevat puut, pensaat ja muut luontaiset esteet ovat siellä tarkoituksella. Älä vahingoita 
niitä . Mikäli puut ja niiden oksat tulevat heittosi tielle, ei se ole oksien vika, älä tuhoa niitä! Heitä 
ensi kerralla paremmin.

Frisbeegolfradan elinehtona on yleensä se että se ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia kyseisen 
alueen ylläpidolle.



Säännöt lyhyesti
Frisbeegolfissa kierretään rata läpi mahdollisimman vähin heitoin.

Peli alkaa ensimmäisen väylän avauspaikalta ( tiiltä.) Jokainen heittää vuorollaan, jonka jälkeen 
siirrytään kiekkojen luokse. Seuraava heitto lähtee siitä mihin ensimmäinen kiekko on pysähtynyt. 
Kauimpana korista oleva heittää ensimmäisenä, muiden on hyvä pysyä heittävän pelaajan takana. 
Muista laskea heittosi.

Heittämistä jatketaan kunnes kiekko on korissa. Kiekon tulee olla korin sisällä eikä esim. korin 
päällä.Väylän jälkeen siirrytään seuraavan väylän avauspaikalle ja käytetyt heitot merkitään ylös. 
Lopuksi radan vähimmillä heitoilla suorittanut on voittaja.

Pelaamisen vaikeuttamiseksi radoilla on puita, pensaita ja muita luonnollisia esteitä. Nämä esteet 
ovat oleellinen osa lajia, eikä niitä saa siirtää tai poistaa – saati vahingoittaa – pelin aikana.

Tarkempaa infoa ja tietoa lajista löytyy https://frisbeegolfliitto.fi

Liikkuminen radalla ja tavaroista huolehtiminen on jokaisen omalla 
vastuulla!

Mukavia heittohetkiä!

Toivottaa Vihtijärven Uhka & Frisbeegolf jaosto
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