


JÄSENLIIJ<KEET 
Suomen Frisbee- kiekko Liiton 
jäsenenä saat 15 %:n alennuksen 
jäsenliikkeistä ! 
Asioidessasi liikkeissä sinun 
tulee esittää voimassa oleva 
jäsenkortti ! 

-TRI-VOX 
Sieltä saat Frisbee-kiekkoja 
ja viihde-elektroniikkaa sekä 
äänilevyjä . 
myymälä Hunkkivuoren ostokes
kuksessa Raumantie l:ssä. 
puh. 55 33 11 tai 55 33 50 

-SOUKN~ UKHEILUAITTA 
Kesport-Soukka on urheilu
ja vapaa-ajan erikoisliike, 
mistä löydät myös Frisbee
kiekot. 
(HUOM! Alennus ei koske 
polkupyöriä. ) 
myymälä Soukan liikekeskuk-

UUSIA JÄSENLIIKKEITÄ 

-FOTO- HASSE 
Valokuvaustarvikkeet, filmit, 
filmien kehitys jne. 
(HUOM! Alennus ei koske 
kameroi ta. ) 
myymälät: 
-Meckelininkatu 39 

puh . 407039 
-Vantaanpuiston ostokeskus 

puh . 893 142 

-SOUKA~ URHEILUAITTA on 
avaamassa uutta liikettä 
aivan Helsingin keskustaan, 
kauppatorin läheisyyteen. 
Kerromme lisää kunhan liike 
avataan . 

Suomen Frisbee-kiekko Liiton 
jäsentiedote . 
Ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa . 

TOIMITUS: Pekka Ranta 

osoite: 

Petri Isola 
Marko Timonen 

Suomen Frisbee-kiekko Liitto 
PL 84 
00331 Hki 33 



HALLITUKSEN PALSTA 

PUHEE~IJO~TAJA PAK ISE E 
5 VU L L I I 1',-1 ? ! 

Nyt sitä ollaan niin puheenjoh

ta jaa , niin puheenjohtaj~~, kii

tos vaa n luottamuksesta. Liitto

kokouksen jälkeen olen vetänyt 

kuusi pulkallista la j ittelematto

mia papereita työpaikalleni Mus

ta saar een ja alan pikkuhiljaa 

olla jyvällä tästä "konkurssista". 

Olin tosin hoitanut puheenjohtajan 

hommia vir kaa tekevänä j o puoli 

vuotta ennen liittokokousta, j oten 

tiesin mihin soppaRn lusikkani 

pistän . 

Tätä sirkusta seuratessa o n tullut 

~ielp.en, että mistähän löytyisi 

sellaista efedriiniä, jolla piris

täisi frisbailij o ita teke mään myös 

näitä jä r j estöhommia, varsinkin 

kun min~ pystyn olemaa n remmissä 

vain tämän kauden ajan, sillä syk

syllä lähden vuodeksi treenaamaan 

Hollannin alaville kentille. 

Otin puheenjohtajuuden vastaan mat

k~stani huolimatta , koska kukaan 

muu ei tuntunut olevan halukas is

tuutumaa n tälle pallille. Toivotta

vasti kesä tuo tullessaan uutt~ 

ener~i~R ~a innokkaita ihmisiä . 

Olet ehkä kuullut huhuja SFL :n 

ja SVUL :n välisestä yhteistyöstä. 

Viime kesänä järjestimmekin 

SVUL :n liikun taleirillä Kokemä

ellä onnistuneen esitt elyn Fris

bee-urheilusta. 

Tavoitteenamme on tulla SVUL :n 

jäsenliitoksi, mutta ennen sitä 

edessämme on yksi tärkeä väli

etapni: valtion urheiluneuvos-

ton tulisi hyväksyä f risbee

ur heilu la jina liikuntalain 

alaisuuteen ja hyväksyä liittomme 

valtionapukelpoiseksi järjestöksi. 

Vasta sen jälkeen voi SVUL hyväk

syä meidät jäsenekseen. 

Yhteistyö SVUL :n kans sa ei ole 

kuitenkaan pysähtyny t : nyt on työn 

alla yht eistyö SVIJL :n tärkeän ala

j är j est ön, Su omen kuntourheilulii

ton, kans s a. Uskommekin tämän yh

teistyön olevan erittäin tärkeää 

lajin kehityksen kannalta. 

On kuitenkin pidettäv ä huolta 

s:itä , ettei Frisbeen l ev ittäminen 

kur.toilumuotona tapahdu frisbee 

kilpaurheilun kustannuksella . 

La jimme on kehityttävä sen kaikissa 

muodoissa. 



Kilpailut 

1982 
Tänä vuonna tullaan käyttämään 

lähes samaa karsintasysteemiä kuin 
viime vuonnakin.Joitain uudistuk
sia on Imi tenkin t8:pahtunut .Osa 
uudistuksista. koskee karsintoja o
sa lajeja.Muutoksien tarkoitus on 
tasoittaa kilpailijuiden t a soeroa. 

Piste laskuun on tullut muutama 
muutos.Ensinnäkin tänä vuonna on 
ne11ä karsintakilpailua(kuten vii
mekin vuonna) mutta vain kolme kil
pailua lasketaan SM-pisteitä las
kettaessa.Pisteissä on myös tapah
tunut laajennus;nyt paras saa 15 
pistettä,toinen 14,kolmas 13 jne. 
Esim: Kari Asikainen päättää to
della päästä SM-kilpailuihin, jo
ten hän matkustaa ensin Helsinki 
Ouen-kisoihin ja osallistuu kaik
kiin lajeihin. HyVin käy.Kari tulee 
toiseksi pituudessa, josta hän saa 
siis 14 ~istettä,tarkkuudessa vii
denneksi(ll pistettä), SCF:ssa ei 
pisteitä tule,koska Rari ei pä ä se 
semifinaaliin ollen ensimmäinen, 
joka tipahtaa,ja freestylessä hän 
on neljäntenä Jyrki Kaivolan kanssa. 

KARIN PISTEET HELSIr~OPENISTA: 

Pituus 14 
Tarkkuus 11 
SCF 0 
Freestyle 12 

Yht. 37 uistettä 

Sitten Kari ajelee LietoOneniin, 
josta pisteitä tulee seuraavasti 

Pituus 15 
Tarkkuus 2 
SCF 8 
F-S 2 

Yht. 27 p. 

KI'_opiosta et mukaan tule yhtään 
kalakukkoa mutta pisteitä kyllä. 
Kuopion piste saalis: 

Pituus 9 
Tark. 7 
SCF 13 

triple foke 

Espoossa ei menestystä oikein 
ole Karin super kovaa lajia,pi
tuutta, lukuun ottamatta. Espoon 
suoma uistetili on seuraava: 
Pituus 15 
Tarkkuus 1 
SCF 3 
F-S 7 

Yht. 26 

Nyt Kai Koivula tulostoimistossa 
alkaa laskea Karin Pisteitä yh
teen.Pituudessa Kari on jo aivan 
varmasti Sr,l : ssä (pisteet 14+ 15+ 
j +15=43) • Tarkkuudess8, h :-i.n S8.8 . 

11+ 2 + 7+;l ' =20 ja SCF: ssa ~+ 
8+13+Jc 24.Freestylestä Kari saa 
kasaan seuraavan verran 12+ 2+ 
7=21.Kokonaisniteemäärä on Kari~ 
la oikein hyVä.Kuten huomaat on 
aina yksi kunkin l~jin osapisteis
tä viivattu yli.Tämä johtuu sii
tä ,että vain kolme(3~ parasta 
nistettä lasketa an yhteen SM
kilpa iluun yrittävillä.SM-ki
soihin pääs e e lcunkin lajin 10 
-parasta. Erikseen pidettäviin 
DDC:n STI1iin pääsevät k2,ikki ha
lukkaat joukkueet .DDC:n pisteet·
lasketaan mukaan yleismest8.ruus
pisteitä laskettaessa. Kari a ste
lee siis myös DDC:n SlYllin BOBin 
ka.nssa ,j0110in , kun K8.ri&BOB 
voittavat,on Karilla jo lähtö
pisteitä 10. 

Äskeinen esimerkki oli toivotta
vasti riittävän selvä mahdollis
ten epäselvyyksien ~oistamiseksi 

Toinen uudistus on lajeissa.Uu
sina lajeina ovat SCF(MTA+TRC) 
ja DDC (ja toivottavasti myös 
, DG eli disc eolf~SCF:ssah::m 
alkukilpailuss8. heitetään vain 
Il'iTA, semissä sen sija.an vain 



THC. Vasta finaalissa heitetään 
molemmat.Jos kilpailijoita on 15 
tai vähemmän ei semifinaalia tar
vita,jolloin alkukilpailussa hei
tetään myös TRC.Vaikka laji tuntuu 
hiukan oudolta ei kannata jättäy
tyä SCF:sta pois.Nopeasti lajin 
omaksuu ja ~~rtää miksi yhdis
täminen on tehty. 
DDC:ssä tullaan siis myös kilpai
lemaan.Jotta tiedettäisiin missä 
laajuudessa kisat järjestetään on 
mahdollisimman monen halukkaan il
moitettava osallistumisestaan etu
käteen.Ilmoittautuminen e~ ole tie
tenkään sitova.Ilmoittaudu Pekka 
Rannalle os. Risupadontie 4 E 45 
00640 Helsinki 64,mahdollisimman 
pian 

Näiden lisäksi järjestävät eri 
seurat kilpailuja, 

Samoin ULTIMAT B-sarja ( +GUTS) 
jOhon on jo muutama uusi jouk
kue ilmottautunut mutta lis ä 
kaivataan. 
Kilpai±umaksuksi suositellaan 
10-20,': mk. 
Soita tai kirjoita liiton osoi~ 
teeseen jos ha luat lisätietoja. 

ONNEA KAIKILLE SM-KISOIHIN 

BOB 

CALENDER 
r'!b..n.liskuu 27. · '.ri~Ttf> !' Ch8.mnionshi n8 ,Pirkko ~8 , .:Te lsinlrj. 

Huht i kuu 5-10 o, les tern ~J::'l.tion l" ri sbee di s c Ch'.li.mionshi ps, S" crr->mento, 

C8.li.forni 8. 
17- J8 Freestyl e P18.yers P.ssociation Tourn8ment ,Greenville , 

North Carolin8. 
~ 4,25 FPA Tourn'=' ment, Sonomn. ,Cn.lifornio. 

Toukokuu 1 , ? Pituus ,SCF ,Freestyl e , Cl;l.~rlotte ,North C:o rolin8. 

8 , ~ Golf ,Pituus ,SCF ,Freestyle ,K-9, Jefferson,Indi ?np. 

17- 22 E~stern N" tion Fri s bee di s c ChRm~ionshi~s,MR.n~ssRs, 
Virgini8. 

?2 - 25 Go l fin gM-kil'J8.i l u f- , ":nglanti 

:Ce s itkuu 7-12 Centr:o..l N8.tion Fri s bee di s c Chamljionshi i)S , St Louis, 

Missouri 

12 IV Helsin~-ci Onen -kilnr-:tilut,Pituus ,T arkkuus,SCF,Freesty l e, 

DDC , Helsinki,+MM-karsinnat 

13 DOC- FESTlVAL: k" ..... l""-t""-s+o..,hO""I·o;-tt-el""o.. 1 ... k~sO"O"Mi,,+ .... 
.... L..IH~I 

Kesä 29- I.-Iei ' ä 4 Euroo:!;)8.nmestaruus\::i.lp8.ilut ,Ke YLlttälaji t ,Bryssel, 
BelgiA. 

Heinäkuu 3 ,4 25. Annual I nternational Flyine: dis c Tournament, 
Hancock,MichigR.n 

10 '·:'lest COA.s t Open Frisbee disc Chamnionships , Tur1'll 

10Lll La Miranda Onen,L8 Miranda,California 

19 - 2.5. 7-. Ivle.8.ilm:->nmest8.ruuskilpailut Frisbee-kieklco, Irvine, 
California 



17l1 (3) Espoo Open +(DDC:n SM-ki l pailut t Mun kko... (Hkl» 
17,18 FPA Tourn'"lElent , Minne ~n'l p ('l l is , Minnes ll t ,'l 

'? 3 - 2~1 Juni or EI'vI ,Kö T,>enhp.mi m'l. ( TO I STAISBKS I PBlmUNTUNE~r~ ) 

' ~ 4 , 25 Nnt ional Be" ch Free sty1e Ch"' . .tl:pionshi ps ,Hermo s a Be " ch, 

C" l iforni2. 

9-11. ~ KÖ 1')enh'l mn Golf Tourna ment + Fri s bee f lying di f'c Fe s tiv8 1, 

KÖl)e nh;l.mi n8 , T::>.ns lm. 

He inä 31- 1n o 1 Free s t y le P layers As s oci 'l.tion '..V orl!l Chn.mpi " llshi 'T)S, 

Austin,TeXRs 

" II" The Volc anic Op en, Se ::1..t t J e, h shingt on 

31 Kuop io Op en Frisbee disc Ch'l.mniol1shi 1')S ,Ku opio 

Elokuu 5-8 World F1yine di s c Chnmnionships , Snnt A. Cruz , C.'"l.liforni a 

ll,l~ SM-kilpEtilut ,Kenttp. l:'t ji t tHelsi:'ll~i 

14, 1 5 Crtn:-'l di :::1ll O'1en ,' I'oront 0, On t a ri 0 , Kr-m:l.d~ 

21 , 22 Americ ~n Fl y ing di s c Ol)en,Rochester,New York 

?8 , 29 Emerald Open,Golf,Free s t y le,Eugene,Ore F,on 

Syyskuu 

15-19 Ultimate & Gut s EM-kilpRilu;t;,Wien j l t iiv a lta 

PS. Mini-junioreiden SM-kisat pyritään pi tälDään Helsingissä 21.8.1982. 

Täsä oli muut p;.ila ensi k R.uden kilpailuist a . Näiden lisä k s i j ä rjestetii.iin 

muut ::>.ma muu kilpai l u seki.. kotimnClss'l että muua lla .Mm The Te a m j a Free

style disc Fe (l.err'. tion j :=ir jestä v ä t kilpailut keseIIUTJ,'illä.Somoin UI timR.

te j a Guts liiea pyörä htää kä yntiin.Nice fli ghts ••..•..•.••••••••••••• 



Lienee melko yleisesti tiedos
tettua, että Euroopasta on puut
tunut liitokiekko -urheilun 
kokoava organisaatio. IFA:n ja 
WFDF:n toiminta on keskittynyt 
etupäässä uudelle mantereelle, 
Euroopassa se on ollut lähes 
olematonta. 

Tilanne on nyt vihdoin muuttu
massa. Eurooppalaiset liitokiekko 
-urheilun harrastajat ovat itse 
lähteneet liikkeelle ja perusta
neet oman kattojärjestönsä: Eu
roopan Liitokiekko Liiton. 
(European Flying Disc Federation) 
EFDF tulee toimimaan kokoavana 

ja yhteksiä ylläpitävänä elimenä 
jäsenmaidensa välillä. Yhteyksiä 
koetetaan myös pitää IFA:n ja 
WFDF:n suuntaan ja muihin liit
toihin, jotka eivät ole EFDF:n 
jäseniä. 
Jokaisen liitokiekko -urheilun 

harrastajan ei toki tarvitse hen
kilökohtaisesti liittyä EFDF:n 
jäseneksi, vaan kunkin maan kan
sallinen liitto kokonaisuutena 
liittyy tähän kattojärjestöön. 
Tässä yhteydessä onkin paikallaan 
todeta, että mikäli olet Suomen 
F~isbee-kiekko Liiton jäsen, olet 
myös European Flying Di sc Fede
rationin jäsen. Päätöksen liitty
misestä teki SFL:n hallitus jo 
viime vuoden loppupuolella. 

Saamiemme tietojen mukaan EFDF:n 
jäseniksi on liittynyt jo kuuden 
Euroopan ma~n liitot ja oletetta
vissa on , että jäsenmaita tulee 
vielä lisää, jolloin EFDF:stä 
muodostuu todellinen kattojär
jestö liitokiekko -urheilun alal
le Euroopassa. 

EFDF tulee päättämään euroopan
mestaruuskilpailuista ja valit
semaan kisaisännät. 

Viime vuonna järjestettiin Euroo
passa seitsemät suuret kisat. Kaik
kiin niihin oli kilpailijoiden mah
dotonta osallistua jo taloudellis
tenkin resurssien vuoksi. Päätettä
väksi jäi, mitkä olisivat ne tär
keimmät kilpailut, joihin tulisi 
lähteä. 
Tänä vuonna on päätetty järjestää 

neljät Eri-kisat jakaen kukin laji
ryhmä omaksi kisakseen ja vielä 
juniorit omaan kisaansa. Päivämää
riä tosin ei ole vielä lopullisesti 
vahvistettu, mutta ensi kesän EM
kisakalenteri näyttänee tällaiselta; 

-GOLFIN EM-KISAT 
Englanti, Lontoo 22-23.5. 

-KENTTÄLAJIEN EM-KISAT 
Länsi-Saksassa tai Belgiassa 
ajankohtavaihtoehdot: 29.6.-4.7. 
tai 6-11.7. tai 13-18.7. 

-ULTIMATEN JA GUTSIN EM-KISAT 
Itävalta, Wien 15-19.9. 

LFDF tulee myös valvomaan sääntöjen 
noudattamista mm. kyseisissä kilpai
luissa. 

LFOF :ssä edustaa kutakin maata 
viis ihenkinen edustajisto ja yksi 
heis tä tulee toimimaan yhdyshenkilö-
nä Suomen liiton ja EFOF:n välillä. 
Suomen EFDF:n yhdyshenkilö on Klaus 
Arpia, ja neljä muuta edustajaa ovat 
Kari Kaivola (,joka hoitaa yhdyshen
kilön tehtäviä Klasun ollessa USA:ssa), 
Minttu Ol lila, Tuija Kohonen ja 
l-1arko Timonen. 



HEL51NKI OPENISfA 
I'MATKAllPPU" EM-
JA MM- K/00lHIN 

Tänä vuonna pidetään tärkeimmät 

kansainväliset arvokisat harvinai

sen varhain. Suomessa ehditään pi

tää vain yhdet kisat (H elsinki 

Open) enn en Brysselin ja Los Ange 

lesin kilpailuja. Niir.pä Suomen 

edustajat ko. kilpailuihin tullaan 

V '3. li tsemaa n nimenoma:3 n Helsinki 

Op enin perusteella. 

Aa'ilmanmestaruuskilpailuihin on 

Suomesta kutsuttu kaksi edustajaa, 

j oiden tietysti tulisi olla hyviä 

mahdollisimman mones s a lajissa 

( myös ~DC j a ~olf ) . Matkakustannuk 

sista j outuvat kilpailijat maksa~ 

ma'3.n ainakin osan itse, yritämme 

tosin saada sponsaajia jakamaan kus-

tannuksia. Perillä ma j oitNksesta ja 

muonituksesta huolehtii Wham-O. 

Brysseliin on tarkoitus lähettää n. 

16-henkinen edustusjoukkue, jonka 

j äsenet hallitus vali~see Helsinki 

Openin jälkeen. Brysseliin järjeste

tään todennäköisesti edullinen yh

teiskuljetus, ja mukaan mahtunee 

my ö ~ turisteja. 



SÄÄNNOT 
JA 

ARVOSTELU 
1 Kentän on oltava tasainen ei-

kä siinä saa olla minkäänlaisia 

esteitä. Vähimmäisvaatimus ken

tän kooksi on 25x35 metriä kus

sakin poolissa. Sisä- sekä ulko

kentän korkeus on oltava ylei

sesti hyväksytty (kilpailijoiden 

kesken). Sisätiloissa suositel

laan ei - kohdevaloja (hajasi

rontalamput ovat suositeltavam

pia ja ylös~äin tilaa vähintään 

6 metriä. 

II Varusteet ja henkilökunta 

A. Kello kunkin rutiinin mittaa

miseksi joka kentälle erikseen. 

B. Megafo ni , jolla ilmoitetaan 

aikamerkki kulloinkin esiinty·

ville pelaajille. 

c. Kynät ja arvo stel ulomake 

(liite) on jaettava kullekkin 

tuomarille . Sys teemi lomakkeet 

o vat välttämättömiä ykköspisteiden 

laskemiseksi. 

D. Musiikkilaitteet ovat suositel

tavia. Kasetti soitin on tavallisin. 

E. Kutakin poolia johtaa päätuo

mari, joka kutsuu kentälle ja il

moittaa kilpailijat tuomare~ ~ lp., 

antaa aikamerkin sekä kerää tuo

marien lopulliset rankkauslistat 

(2 . liite). 

F. Joku tai jokin asia juka voi

daan lisätä nopeasti ja korrektisti, 

yleisen mukavuuden parantamiseksi 

on suositeltavaa. 

111 Kilpailun edistyminen 

A. Kuhunkin ryhmään kuuluu 1~2 tai 

3 pelaajaa. 

B. Kerää yhteen kilpailijat luku

määrän saamiseksi. 

C. Jaa kilpailuryhmät tasaisesti 

pooleihin siten ettei yli 8 jouk-



Ranking (To be submltted to head pool )udge after ali rou tmes are completed ) 

PLACE TEAMS POINTS 

1 st 

-------- --- ---------------------------
2nd 

~-------------- ---------------------------------------------------
3rd 

4th 

5th 

kuetta ole missään poolissa. 

D. Loput jäljelle jääneistä jouk

kueista on sijoitettava pooleihin 

arpomalla. 

E. Jos on vain 4 tai vähemmän 

(pooleja) siirrytään suoraan fi

naaliin, siten että kustakin 2 

parasta joukkuetta pääsee jatkoon. 

Ei finaalissa olevat kilpailijat 

toimivat tuomareina. 

F. Jos pooleja on enemmän kuin 4 

alkukilpailussa tarvitaan semifi -~ 

naali. Eteneminen semifinaaliin 

12, 18,24 tai 32 joukkueesta otta

malla tasavertainen määrä kustakin 

poolista. Joko 2 poolista jossa on 

6 joukkuetta tai 4 jos on 8 jouk

kuetta. Merkkaa 2 poolia kullekkin 

kentälle. Yksi pooli suorittaa 

osuutensa siten, että kentän toi-

nen puoli 

----------- - ---- ----- ---j------- --1 

nen puoli toimii tuomaristona ja 

kääntäen. Järjestys semissä ja fi

nalissa määräytyy huonoimmuusjär

jestyksessä. Esimerkiksi finaalis~ 

sa, johon on päässyt joukkueita 4 

poolista (semi), kunkin poolin 

voittajien keskinäinen jäsjestys 

on arvottava . Arvonnan voittanut 

joukku& esiintyy viimeisenä, toi

seksi tullut esiintyy toiseksi 

viimeisenä jne. Samoin tapahtuu 

poolien kakkosten arvonnassa jne. 

G. Finaaliin pääsee 6 tai 8 jouk

kuetta. Hankkikaan niinmonta ky

vykästä tuomaria kuin mahdollista 

finaaliin. Käyttäkää joko kaikkia 

eliminoituneita pelaajia tai semi

finaalista pudonneita pelaajia 

riippuen. KILPAILIJOIDEN rrli:i_ä r 8.s-

t ä ja tiedoi s ta. 



H. Alkukarsinnoissa rutiinin 11]- 

tuus pitäisi olla 3 min. ja semi

finaalissa ja finaalissa 5 min. 

Pelaajat saavat valita haluaman

sa tyylisen aikamerkin oma~n ru

tiiniinsa. Aika alkaa ensimmäi

sestä ohjelman liikkeestä ja lop

puu joko ajan loppumiseen tai en

simmäisen kentältä roistumisen ai

kamerkin jälkeen. Rutiinien on ol

tava valmiit kun pelaajat kuulute

taan esiintymään. Minkäänlaista 

lämmittely heittoja tai esiinty

mistä harjoittelumielessä ei hy

väksytä tuomaristom edessä. 

1. Pisteiden anto ja joukkueen 

rankkaus tapahtuu vasta kunkin ru

tiinin loputtua. Sallittakoot 3 

min. tuomareille ennenkuin po oli 

on valmlS J n arvostelulomakkeet 

kerätään pois kutsusta. Bnsimmäi

nen sija saa 5 pistettä, toinen

sija 4 pistettä, kolmas sija 3 

pistettä, neljäs sija 2 pistettä 

ja viides sija 1 pisteen ,muille 

ei pisteitä jaeta. Lopullinen pis

temäärä rutiinista on saatujen 

pisteiden summa. 

Tasatilanteet (tie) ratkaist~an 

seuraavan tavan mukaan! 

Kummalla joukkueella on eniton 

voittoja (1 . sijoja). Jos tasan , 

kummalla enemmän toisia tiloja 

jne. kunnes ratkaisu tapahtuu. 

Jos ei ratkaisua synny ovat jouk

kueet tasa-arvoisia. 

lV;uissa kuin finaalissa ei pisteitä 

saa ilmoittaa ennenkuin molemmat 

poolit on käyty läpi. Vasta sitten 

tapahtukoot tulosten ilmoittaminen . 

'l'UGr-1AR.EILLE 

Freestyle on ainut laatuinen liit

tokiekko laji, joka ei ole ,tarkasti 

määriteltävissä. Siksi sen arvoste

leminen ei ole helppoa . Tuomarina 

olet vastuus s a mone ~ ta seikasta . 

1. Kiinnitä huomiosi vain tuoma

roitsemaasi rutiiniin. Oleta 

myös mui den tekevHn samoin . 

2 . Pidä ar~ ostelukaavake (worksheet) 

jatkuvasti ajantasalla . Lue ar

vosteluperusteiden selitykset 

ennen arvostelua. Käytä mitä 

systeemiä tahansa joka auttaa 

sinua muistamaan eri rutiinit. 

) . Ole tarkkana . TuomariIta vaadi

taan pelaajien ja laijn suun

nalta mahdollisimman reilua 

työskentelyä. 

4. Harkitse kukin rutiini tarkkaan 

ja kaiken j tilkeen merkitse 5 
mielestäsi parasta. 

5 . Päätuo~no.ri v~,hentä; ', niLtt :1. 
pe18,ajil t a , j otko. ei v i-i.t esi t
-t; :iydy tuoma:!.~oi t a v aksi ja hae 
f\.Tvoste1ulomaketta ennen e
si tysten alkamista ,10 .. ; pis
tei stä 

Rutiini (routine)=ohjelma , e 
sitys. 



FREESTYLE ARVOSTELU PERUSTEET 

1 SUORITUS 

Tämä otsake sisältää joukon 
tekijöitä, jotka arvosteli
jan olisi otettava huomioon. 

-Va!<.a,;;t '\.: " irheet kuten pudo
tukset, kangertelu, villit hei
tot ja muut selvästi havait
tavat virheet vähenevät pis
teitä. 

- ,I.111;.:J~ silmiinpistävät erehdyk·
set, kuten takertelu vaikeis
sa liikkeissä, uudelleen tapah
tuvat kiinniotot tai tasapainon 
menetykset, tulisi huomioida. 

Tämä komponentti on selvästi pi
dettävä erossa kahdesta muusta 
pääkomponentista. Kysymys on: 
KUINKA HYVIN HE SUORIUTUVAT OH
JE.LMASTAAN, JOt-JKA HE OLIVAT VA
LINNEET? 

II VAIHTELEVUUS 

Arvostellessasi tätä komponent
tia on havainnoitava joukkueen 
ohjelman vaihtelevuusastetta. 
Huomioi mm. seuraavia tekijöitä. 

-~rilaisten heittojen, spinnien 
ja ratojen käyttö. 

-Useamman kuin yhden tai kahden 
perusliikkeen käyttö esimerkiksi 
yksilö kiinniottoja, kombinaa
tioiden käyttö ybdis~~lt~nä 
delayhin, tippauksiin, potkuihin, 
airbrushingiin, jne. 
Kysymyksenä: MILLÄ LJTENSITEETIL-

LÄ _HE KIINtHTTIVÄT HUOMIOSI? OLI
VATKO KAIKKI YHDISTELMÄT SAMOJA 
VAI ESITTIKÖ JOKAINEN IHIS'l'Ä JOTA
KIN ERILAISTA SINULLE? KUINKA MO
NIPUOLISTA HE OLIVAT? 

111 VAIKEUS 

Vaikeus on lienee hankalin arvos
telu kohde, koska se on täysin 
riippuvainen tuomarin tiedoista. 
Vikka kaikilla tuomareilla onkin 
erilainen vaikeudenkäsite, on 
olemassa muutamia arvostelupe-

rusteita, jotka voivat yhdistää tuo
maristoa. Tärkein on riskitekijä. 
Olivatk~ kilpailijat valinneet esitet
täväkseen ohjelman, jonka esittämisessä 
muut kilpailijat olisivat hankkineet 
hankaluuksia mahdollisilla epäonnistu
misilla. Lisäksi on kohdistettava ar
vostelua siihen tosiasiaan, että ryh
män yhdistettyihin sarjoihin liittyvä 
riski on suurempi kuin yksilön suorit
tamiin sarjoihin. Peruskysymys on: 
OLIKrj HEID.'t\l-J OIMELHAHSA ']jJl\NISESTI VAA
TIVAA JA SISÄLSIKÖ SE YLEISESTI VAI
KEANA PIDETTYÄ AINESTA? 

IV NÄYTTÄVYYS 

Tämä komponentti on yksilöllisin na1S
tä neljästä freestyle tuomarisointi
perusteista. Annetut pisteet ovat täysin 
riippuvaisia tuomarin luonteesta. Kui
tenkin on olemassa joitakin opastavia 
aiheita, jotka ovat yhteisiä kaikille 
tuomareille: 
FLOW-(jatkuvuus). Oliko ohjelma mukavas
ti jatkuvaa ja vauhdikasta? Käytettiin
kö mahdollista musiikillista taustaa 
vaikuttavasti hyödyksi? 
LUOVUUS- Oliko näytös kekseliäästi ra
kennettu? Antoiko esitys katselijalle 
iloisen kokemuksen? Korrununikoivatko 
esiintyjät riittävän vakuuttavasti y
leisön kanssa? Tuntuiko koko ohjelma 
joustavaksi kootulta ja yhdistyivätkö 

eri osat sopivasti yhteen. 

Aseta standardi ja vertaile kaikkia 
ryhmiä tasa-arvoisesti sen valossa. 

OLE REHELLINEN! 
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FREESTYLE 
D/SC FEDERATION 

Seuraavassa v ä hän toiminnastamme. 

Freestylelättyliitto on perus

tettu viime syksynä, mutta toi

mintamme ei vielä ole ollut ko

vinkaan paljon esillä. Nyt olem

me kuitenkin saaneet lehtemme 

(Super-~) valmiiksi ja se viedään 

painoon ensi tilassa. Jos haluat 

liittyä freestylelättyilijöiden 

iloiseen seuraan, voit liittyä 

liittoomme ja samalla saat leh

temme vuosikerran (4 numeroa). 

Jäsenmaksu kalenteri vuodelta 

-82 on 25 mk. Voit myös tutustua 

lehteemme ja toimintaamme tilaa

malla irtonumeron. Haksa 6 ,50,

liitomme tilille ja lehti tulee 

sinulle. Toimi pian, sillä ensim

mäis t~·. :1.umeroa paineta an vain 

150 kappaletta. 

FdF on perustettu kehittämään 

freestylekiekkoilun tasoa ja li

säämään sen a rvostusta maas s amme. 

Tulemme järjestämään kilpailuja 

FdF:n puitteissa ja niihin saavat 

osallistua vain FdF:n jäsenet. On 

mahdollista, että järjestäisimme 

sisäkilpailuja näin talvisaikaan. 

Kun liityt jäseneksi, saat ajan

kohtaista tietoa freestylema ailman 

tapahtumista ja uusista tuulista. 

ja kisoista. 

VOIT OSALLISTUA TOIMINTAAMME 

NÄIN: 
- MAKSA LIITON TILILLE 25 mk:n 

JÄSENMAKSU 
- TILINUMERO ON: KOP HKl-PAKILA 

124450-50883 

- KI:H.JOITA "TIEDONANTOJA" KOH
TAAN: JÄSEN~~KSU 1982 

- ÄLÄ UNOHDA OY~A NlMEÄSI JA 
OSOITETTASIIJ 

HUOM! JOS TILAAT IRTOiruMERON, 
MAKSAT SAMAISELLE TILILLE 
6 mk 50 p. 



Ultimate maajoukkueemme on 
saamassa valmentajan. Vastikään 
armeijasta kotiutunut Harri Spoof 
on ryhtymässä tähän vaativaan ja 
vastuulliseen tehtävään. 

Spoof on päättänyt koota joukku
een kasaan jo tässä alkukeväällä, 
jotta saataisiin harjoitukset 
käyn tiin tarpeeksi aikaisessa 
vaiheessa. 

Kuten kaikki tiedämme, viime 
vuode n EH-kisoissa maajoukkueemme 
pärjäsi hyvin, mutta silti kaikki 
e i mennyt täysin nappiin. Tästä 
johtuen tullaankin tekemään pie
niä muutOksia harjoituksiin : 
Lähinnä niin, että harjoitusten 
määrää tullaan lisäämään, sekä 
harjoitustapaa vähän muuttamaan. 
Ta rkoituksena siis on löytää 
keino~jolla saataisiin aikaan 
mahdollisimman hyvä ja iskuky
kyinen joukkue edustamaan maa
tamme ensi kesänäVVienissä pidet
täviin Ultimaten euroopanmesta
ruuskisoihin . 

Viime vuotinen joukkue on koottu 
jo kokoon mutta uudet innostuneet 
tulokkaat ovat aina tervetulleita. 
J oten jos olet kiinnostunut Ultima
testa ja valmis tekemään työtä sekä 
uhraamaan " aikaa tähän touhuun, niin 
ota yhteys Spoofiin joko puhelimit
se tai kirjeitse. 

osoite on: Harri Spoof 
Tammitie 21 A 12 
00330 Hki 33 
puh. 90/48 68 95 

NÄHDÄÄN JA TSEMPATAAN! 

kuv a t: Jukka EkI in ja M'lrk o 1'imonen 



ru no 
EKI KUULI MUSIIKIN SOIVAN 
JA KEKSI HA.l.1.RASTUKSEN OIVAN 
LOPETTI EKI KAHVDI KEITOH 
KUN ALOITTI HÄN FRISBEEN HEITON 
EKILTÄ LENSI RUNSAAT HIET 
KUN PASTOcU KYSYI :~MITTEE SIE TIET" 
FRISBEETÄ TÄSSÄ HEITAN VAAN 
KOHTA KAI PALKINNON SAAN 
TREENIN JÄLKEEN LÄHTI HEINÄN NIITTOON 
JA LIITTYI FaISBEE KIEKKO LIITTOON 
ON EKILLÄ TYTTÖYSTÄVÄ MARI 
TULEE HÄLLEKIN FRISBARI 
KILPAILUIHIN EKIN LUONTO VETI 
JA PALKINTO TULI MILTEI HETI 
TÄNAÄN EKI MESTARI ON 
FRISBEEN HEITTÄJÄ VERRATON 

PS. PIDÄ AINA PALJON PÄÄLLÄ 
JOS HEITÄT KIEIQWA PAKKASSÄÄLLÄ 

TALVITERVEISIN: ~~~ 



GVALOKUVAUSKILPAILU 

KAMERAT MUKAAN KI SAKENT ILLE ! 

Suomen Frisbee-kiekko -liitto julistaa valokuvauskilpailun, 

jonka aiheena on Frisbee-urheilu . 

Yksi henkilö voi osallistua kilpailuun korkeintaan viidellä 

kuvalla. Kuvat voivat olla mustavalkoisia tai värillisiä 

paperikuvia tai dio j~ ( diakuvat palautetaan). 

Kilpailuun osallistu taan nimime~killä, joka täytyy kirjoittaa 

jokaisen kuvan taakse, diassa raamiin. Kuvaan tulee liittää 

my~s informaatiota siitä, mitä/ketä kuva esittää. Kuvien mukana 

tulee lähettää suljettu kirjekuori, joka sisältää nimimerkin 

lisäksi kuvaajan oikean nimen, osoitteen ja puhelinnumeron. 

Kilpailuaikaa on koko kesä. Kuvat tulee lähettää SFL:n osoitteeseen 

1 . 9 . 1982 mennessä. Ku oreen merkintä "valokuvauskilpailu". 

PALKINNOT : 1 Ainai s jäsenyys Suomen Frisbee-kiekko -liitossa 

II ja I JI Fri sbee-tuotteita 

SFL pidättää itsellään oikeuden käyttäÄ kuvia julkaisuissaan kuvaajan 

nimen mainiten. 



MM 
tulokset 

MIEHET 

DDC 
1.J.Cohn I P. Brenner 
2.S.Zimmerman% C. Duva ll 
3.J.Kirkland D. Loftus 

S.Sheldon T. Selinske 

PITUUS 
1.D .~,mi pa ce 
2.Van Miller 
~.J.Kirkland 

(semifinaaliraj a:107 m) 

SCF 
1.Zirrunerman 
2.Cornman 
3.Van Miller 

GOLF 
1.G.Hunter 
2.E.Marx 
3.S.Zirrunerman 

FREESTYLE 

YLEI ~MESTARUUS 
1.Zirrunerman 
2.Kirkland 
3 .Dunipa ce 
4.Van .iller 
5.Morris 
6.Krajna 

1.Ellio' I Rhodes I Felberbaum 
2.Jewell I Hudoklin I Smiths 
3.Coloradica ls 

DDC 

J auanin Seagullsit l ens ivä t 
v A.rsin pi tk~ille pelaamaan. 

1.G.Kirkland IC.Birch 
2 .J.Loftus ID.Margulies 
3.C.Allen/J.Horrowitz 

PITUUS 
1.Horrowitz 
2.S~Field 
3.Loftus 

SCF 
1.Horrowitz 
2.Cissi Lauren 
3.Porter 

GOLl 
1.Horrowitz 
2 .Allen 
3.Ugal de 

FdEESTY LE 
l.Dowl Bond 
2 . e .ros e/ s traitl Engelhardt 
3 .Curtis Kirkland 

YLEISHESTARI 
1. Horrowi tz 
2 . Allen 
3. ,",oftus 

PRr as ei-amerikkalainen pe
l aa ja oli Ruotsin Tommy Vlik
lund 16. sij alla , 
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