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KLAMILAN SATAMAN 
FRISBEEGOLFRATA
Kalasatamantie 153, 49860 KLAMILA 
• Radan pituus siirtymisineen on noin 2,6 km.
• Radan arvioitu ihanneaika on 1 tunti 50 minuuttia.
• Radan ihannetulos (par) on 56 heittoa

Frisbeegolfin säännöt
1. Pelin tarkoituksena on saada frisbee mahdollisimman pienellä 
 heittomäärällä aloituspaikasta (”tee”) maalikoriin.

2. Avausheiton jälkeen kauimpana korista oleva pelaaja jatkaa ensimmäisenä.    
 Seuraava heitto suoritetaan siitä paikasta, mihin edellinen heitto pysähtyi. 
 Pelaaja heittää niin monta kertaa, kunnes frisbee on maalikorissa.

3. Frisbeen irrottua kädestä, heiton saa astua yli. 10 metriä tai 
 lähempää suoritettu heitto on putti. Sitä ei saa astua yli.

4. Väylä on pelattu loppuun, kun frisbee on maalikorissa. 
 Seuraavalle väylälle ohjaa kyltti ”Next tee”.

5. Voittaja on pelaaja, joka suorittaa radan pienimmällä määrällä heittoja.

6. Frisbeegolf on Spirit-laji – tärkeintä on pitää hauskaa!

Muistathan myös, että…
1. Olet vastuussa heittämästäsi kiekosta. 
 Varmista, ettei edessä ole ihmistä kun heität. 
 Älä siis heitä, mikäli väylällä tai sen läheisyydessä on ihmisiä. 
 Anna edeltävälle ryhmälle pelirauha.

2. Ota huomioon muut alueella liikkujat. He eivät välttämättä tiedä olevansa väylällä.  
 Tarvittaessa voit kohteliaasti pyytää heitä väistämään, mutta muista että heillä on  
 yhtäläinen oikeus liikkua alueella. Noudata erityistä varovaisuutta silloin, 
 kun heittolinja ylittää tien. 

3. Myös pelikavereille ja läheisillä väylillä pelaaville on suotava pelirauha. 
 Vältä turhaa melua ja liikehdintää toisen keskittyessä heittoonsa.

4. Jätä rata hyvään kuntoon myös seuraaville. 
 Sen minkä kannat mukanasi luontoon, jaksat myös tuoda takaisin 
 – ethän jätä roskia maastoon.

5. Radoilla on tarkoituksella esteitä. Jätä niin kasvit kuin ihmisen 
 tekemät esteet rauhaan.

6. Mikäli takaa tulee huomattavasti nopeammin pelaava ryhmä, 
 heidät on kohteliasta päästää ohitse. Jos taas itse olet ripeämmin 
 pelaavassa ryhmässä, voit ystävällisesti kysyä jos voisitte mennä 
 hitaamman ryhmän ohitse.

7. Ilmoita radalla havaitsemistasi puutteista Kaakon kaksikon liikuntatoimelle: 
 Virolahden kunta, puh. 05 749 12 tai info@virolahti.fi

VAROITUKSET:
Noudata erityistä varovaisuutta ylittäessäsi tietä. 
Kallio voi olla sateen jälkeen liukas ja 
metsänpohja on hyvin kivinen. 
Kulku omalla vastuulla!

Väylä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 yht.

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 56

Pit. m 65 71 85 76 70 50 51 85 120 70 70 75 107 63 65 93 63 80 1359


