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Sihteeri
Olli VJS8IDO, puh. (90)698 3503
Panlddybteydet

Petri Isola

elevisio, Hesari, Kotilääkäri,
Kuukausiliite,
City-lehti,
I:'reeTime. Tämän talven ja
kevään aikana liitokiekkoilu on
saanut osakseen enemmän huomiota tiedotusvälineissä kuin koko
edeltävien kymmenen vuoden aikana yhteensä.
Kahdenkymmenen minuutin
TV-ohjelma U.S. Open -kisoista ja
puolen sivun artikkeli Ultimatesta
Helsingin Sanomain liikuntasivulla
lienevät merkittävimmät huomionsoitukset liitokiekkoilua kohtaan tänä vuonna. Noiden valtakunnallisten medioiden lisäksi juttua
on tai on tulossa moniin suuriin paikallisiin tiedotusvälineisiin.
Liitokiekkoilusta kiIjoitettavissa ja näytettävistä jutuista on havaittavissa, ettö ollaan pääsemässä
ikuisesta lajiesittelytyyppisestä kerronnasta ja puhutaan enemmön yksittäistestä tapahtuneesta, yksittäisistä, samaistuttavista urheilijoista.
Paitsi että meihin on kiinnitetty
huomiota tiedotusvälineissä liiton
edustajia on pyydetty esiintymään
erilaisissa urheilu- ja liikuntatilaisuuksissa (otteluiden väliajalla,

T

Akateeminen Wartti,...) ja opettamaan liikunnanohjaajia Vierumäen
urheiluopistossa. Vuoden Kiekkogolffaajan yksi osakilpailu muuten
järjestetään Vierumäen maastossa.
Kaikki tämä lisääntyvä ja asiallinen tiedotus parantaa lajin imagoa
kansalaisten keskuudessa ja tekee
meitä tunnetuksi urheiluelämän eri
portailla. Ole siis ylpeä harrastuksestasi äläkä väsy kertomaan tapaamillesi ihmisille mitä harrastat.

JIsenmaksuti1i
SYP-Munkkiwori 2171214675
mtimattHili

Syp·Munkkiwori 217120-101100

JIseneksi voi liittyi maksamalla
60 markan jlsenmaksun liiton jäsenmaksutiliDe.
FRISBARI on SU<meD Liitokiekk0-

liiton virallinen jlsenjulkaisu, joka ilmestyy viidesti vuodessa.

PIIfnimittIQa
Petti Isola, pdl.(90)487139
Ulkoasu
Petri IsoJa

FRISBARIn ..............
lsiwl400mk
1/2 sivua 800rnk
V4 sivua S<Xmk
~sivua3OOmk

SLL ei vastaa iImoitb9a11e mahdollisesti aibautuvasta vahingosta., jos ilmoitusta ei voida julkaista mIIrättyDl pIivinI tai kIsikDjoituksen mu-

kaan. Lehden suurin vastuu ibmiblstusten juJkai.semisess sattuneesta
virheesrI on ilmoituksen hinta.

Frisbarin toimitus ei vastaa sille ti1aamana lIbeIr.Uyjen kirjoiIusten, kuvien ja piirro&ee:D palauttamisesta

WFDF:n yksilölajien MM-kisat
heinäkuun lopussa
Colchester kisaisäntänä jo neljännen kerran
oiset WFDF:n yksilölajien
MM-kisat pidetään tänä
wonna kauniilla Essexin
yliopiston kampuksella, Colchesterissa, Fnglannissa (80 km Lontoosta koilliseen). Kampusalue on mitä
sopivin kaikkien seitsemän yksilölajin kilpailuttamiseen; onhan Essexissä jäIjestetty aikaisemmin
kahdet yksilölajien EM-kisat ja yhdet joukkuelajien MM-kisat
Kentät ovat valtavat ja nurmi
täydellinen pituuteen, koppauksiin
ja tuplakie.kkoon. Umeiluhalli taas
sopii mainiosti tuuliaroille tarkkuudelle ja freestylelle. Discathonradalla on mäkiä ja vaaroja (mm.
syvä lampi). 1915-metrlnen kiekkogolfmta pujottelee kauniissa vanhanaikaisessa englantilaispuistossa.

T

Majoitus ja
ruokailu

joka ilta. Colchesterln kaupunki on
myös täynnä aitoja englantilaisia
pubeja ja etnisiä ravintoloita.

Jokainen pelaaja majoitetaan
mukavaan yhden hengen huoneeseen, josta on näköala pelikentille.
Kunkin valinnan mukaan tarjoillaan myös aamiainen ja lounas tai
päivällinen. Ruokalista on pitkä ja
mukana on myös vegetaarisia annoksia.

Mitä -maksaa?

Viihde
Aikaisemmat Essexissä jäIjestetyt kisat ovat olleet hyvin sosiaalisia Kysy vaikka keneltä tahansa
700 ultimatepelaajasta, jotka olivat
siellä v.86. Elokuvia ja diskoja on

Osallistumismaksu on haluttu
pitää edellisvuosia halvempana.
Majoitus, ruokailu ja tumausmaksu
ovat yhteensä 120 puntaa. Dmoittautumisten tulee olla perillä viimeistään 1.6. Kilpailun jäIjestäjät
ottavat kuitenkin ilmoiltautumisia
vastaan vielä turnauksen aattonakin
23.7 klo 17 asti, mutta myöhäisestä
ilmoittautumisesta sakotetaan 10
puntaa. Pelaajia kannustamaan Jähtevien turistien viikko maksaa vain
95 puntaa tai 10 puntaa/pv.

Turnausaikataulu
• Rekisteröinti alkaa sunnuntaina
'13.7. klo 10.
• Pe1aaminen alkaa maanantaina
24.7. klo 9.
• Pe1aaminen päättyy lauantaina
79.7. klo 18.
• Huoneet tulee luowttaa sunnuntaina 30.7. klo 12~
Kaikki kisoihin lähdöstä kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Olli
Visamoon, puh. k. (90) 6983505
ja t. (90) 5672393.

u.s. Open La Miradassa

juhannuksen jälkeen

Maailman suurimpiin yksilölajikisoihin mahtuu vielä
aaihnan suurimmat ja parhaiten jäIjestetyt liitokiekkoilun yksilölajikisat,
Open, pidetään tänäkin kesänä totuttuun tapaan juhannuksen jälkeen
25.6.-2.7 Kalifornian La Miradassa
Los Angelesin kupeessa

M

Vuosien
u.s järjestelykokemus

Kansainväl istä
Kisoihin on jäIjestäjän (Dan
Roddick, ks. Frisbari 3/88) mukaan
odotettavissa jälleen osallistujia yli
kymmenestä maasta aina Uutta
Seelantia myöten. Eurooppalaisethan menestyivät viime kesän kisoissa yllättävän hyvin; ruotsalaiset
valtasivat mm. monia mitalisijoja.
Tänä kesänä Suomesta lähtee kisoihin ainakin TImo Vaskio (Vuoden
Uitokiekkoilija 1988), Katri Härkönen ja Petri IsoJa.

U.S. Openin fonnaattia on jälleen täksi wodeksi muutettu kisojen sujuwuden parantamiseksi Jo
toistakymmentä wotta kisoja jäI"jestänyt henkilökunta on kerlInnyt
kaiken kisojen järjestämiseen liittyvän tietämyksen kirjoihin ja kansiin, joten tämän vuotisten muutosten pitäisi vain parantaa entisestäänkin hyvin jäIjestettyjen kisojen
kulkua

Majoitus
U.S Openiin odotetaan ooin
250 osallistujaa. Pelaajien ja kannustajien majoitus on jäIjestetty

muutaman minuutin ajomatkan
päässä sijaitsevaan Holiday Inn
-hotelliin (14299 Firestone Blvd,
La Mirada, CA 90638). Majoitus
neljän hengen huoneessa maksaa
noin 11 dollaria/vrk (alle 5Omk).
Hotellin sisäpihalla on uima- ja poreallas rentoutumiseen raskaiden
kisapäivien päätteeksi Uima-altaalta voivat kannustajat mennä hotellin yökeIhoon.

Kiinnostunut?
Jos olet kiinnostunut lähtemään
mukaan tämän kesän U.S. Open
-kisoihin, voit soittaa Petri Isolalle,
puh. (90) 497139, ja kysellä yksityiskohdista. Kannattaa lähteä.

Lennot
Jos olet alle 23-vuotias, PanAm
lennättää sinut Los Angelesiin ja takaisin Helsinkiin noin 3700 markalla Los Angelesin lAX-lentokentältä on kuljetus suoraan kisojen
majapaikkaan.
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HALLI-SM
I

Halli-SM täynnä yllätyksiä
Atleticon kaksoisvoitto oli kuitenkin odotettavissa
Ultimaten ensimmäinen sisäkenttien SM-turnaus kautta aikojen järjestettiin Atleticon toimesta Espoon Kaitaalla 25.-26.2. Osallistuvia
joukkueita oli 15, joista kolme
pelasi naisten sarjassa.
Avoimessa sarjassa Espoon
Atletico todisti hallitsevansa
tällä hetkellä suomalaista ultimatea nappaamalla kaksoivoiton. Naisten sarjan voiton
korjasi Hesan joukkue.

Pasi Pesonen
Kuvat Martin Glantz ja
Markku Laakso

voimen sarjan joukkueet oli
jaettu neljään alkulohkoon.
Lohkojen sisällä pelattiin
yksinkertaiset sarjat, joiden jälkeen
pelejä jatkettiin cup-menetelmällä,
kunnes lopulliset sijoitukset olivat
selvillä. Naiset pelasivat yksinkertaisen sarjan ja kaksi parasta joukkuetta vielä erillisen finaalin.

A

Tampere aloitti
yllättämällä
Ensirrunäisen päivän ottelut tarjosivat katsojille muutamia todellisia herkkupaloja. Jännittävimmät
hetket koettiin alkulohkossa D,
jossa pelasivat WSS, Team ja Tampere. Tampereen joukkue aiheutti
turnauksen ehkäpä suurimman yllätyksen kukistamalla avausottelussaan helsinkiläisen WSS:n numeroin 1>.-11. Kun Team puolestaan
voitti Tampereen, oli lähtöasetelma
kutkuttava lohkon päätösotteluun
WSS-Team lähdettäessä. Mikäli
WSS voittaisi, jouduttaisiin joukkueiden järjestys määIäämään
maalierojen ja viime kädessä arvan
perusteella. WSS onnistuikin hui-
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kea11a loppukirillään kasvattamaan
maalieron Teamiin juuri niin suureksi, että järjestäjien oli turvauduttava arpaan saadakseen selville,
kumpi joukkueista pääsee mitalipeleihin. WSS oli onnetlaren suosiossa, ja niin Team putosi pelaamaan
sijoista 5--S.
Toinen mielenkiintoinen alkulohko oli C. Tässä eräänlaisessa superlohkossa pelasivat Uito-omvat,
Floyd ja Atletico n. Näin kovatasoisen lohkon muodostuminen ei
jäIjestäjien aIkuperäiskaavailujen
mukaan pitänyt olla edes mahdollinen, mutta liiton taholta tulleen
painostuksen takia oli alkuperäisestä rankingista ja lohkojaosta luowttava. Ongelman ydin oli, että 08.
kakkosjoukkueiden rankkaukselle
ei löydetty selviä perusteita. joten
ne rankattiin sijoille 9-12 mukaanlukien Atletico n, joka itse asiassa oli aivan y1dctSsjoukkueensa
veroinen. No isännät kepittivät
Liito-omvien vähälukuisen joukkueen ja sen perään Floydin selviytyen mitalikamppailuihin. Floyd
puolestaan voitti Liito-omvat ilman
suurempia vaikeuksia jättäen näin
Liito-omvien maajoukkuepitoisen
yhdistelmän sijoille 9-12.

Seinäjoki tsemppasi
loppuun asti
Muissa alkulohkoissa ei yllätyksiä tapahtunut Atletico 1 voitti
oman alkulohkonsa samoin kuin
Waasan Weto-Woima omansa.
Mainitsemisen arvoista on kuitenkin Seinäjoen joukkueen hyvä pelipanos, ja joukkue sijoittuikin alkulohkonsa toiseksi. Seinäjoen tavaramerldO. oli peräänantamaton
taistelu, mahtavat heittäytymiset
sekä mielenkiintoiset ja perinteisiä
käsityksiä murtaneet hyökkäyskuviot Jäämme mielenkiinoolla odottamaan mitä kesä tuo tullessaan ...
Ottelut sijoista 9-12 eivät tarjonneet liienunin jännitystä katsojille. Lohkojaon uhriksi joutunut
Liito-oravat voitti vaivatta molemmat ottelunsa sijoittuen turnauksen
yhdeksänneksi. Thmpereen runsaslukuinen joukkue oli 100s ja KGB:n
joukkueet pelasivat keskenään "Irillerimäisen" jumbofinaalin, joka
päättyi kakkosjoukkueen maalin
voittoon.
Välisarjan (sijat 5--S) otteluita
hallitsi Floyd Juha Jalovaaran ja
Thomas Thnskan tahdittamana kaa-
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Provinssi·
joukkueiden
Invaasio oli
iloinen yllätys
tui ensin Thrun

ue Jokers ja sitten

Team, mutta arvoitukseksi jäi,
kuinka paljon pitemmälle rahkeet
olisivat vielä riittäneet. Edellispäivänä onnettaren epäsuosiossa ollut
Team sai nyt balsamia haavoihinsa
voittamalla Seinäjoen ja sijoittumalla kuudenneksi. Seinäjoki oli
seitsemäs kukistettuaan ue Jokersin. ja niin Aurajoen poikien oli
tyytyminen kahdeksanteen tilaan.

Nokkimisjärjestys
säilyi

olisi suomenmestari 1989. Atletico
1 jauhoi viimeisen maalin puoliväkisin säilyttäen siten joukkueiden
keskinäisen nokkimisjärjestyksen

Finaali oli sitten Atleticon jäsentenvälinen kamppailu. Toisensa
hyvin tuntevien joukkueiden välienselvittelyt ovat yleensä hyvin
tasaisia Ja tasaista oli nytkin. Pisteero ei ottelun missään vaiheessa
ollut yhtä pistettä suurempi, ja tasatilanteessa 1:>-13 täyttyi ottelulle
asetettu 45 minuutin aikaraja. TIlanne oli nyt maalista poikki eli
seuraavan maalin tehnyt joukkue

ennallaan.

Marina Koppinen vei
Hesan voittoon
Naisten finaalissa kohtasivat
Hesan ja Espoon joukkueet Edellispäivänä pelatussa alkusmjassa oli
WWW:n naisjoukkue tarjonnut
kummallekin
finaalijoukkueelle
kelpo vastuksen, mutta aivan finaa-

liin saakka eivät eväät vielä riittäneet Hesa ja Espoo olivat jo kertaalleen kohdanneet toisensa ottelun päätyttyä tällöin Espoon kahden maalin voittoon. Huippujännitnittävässä finaaliottelussa ottivat
Hesan tytöt maukkaan revanssin
voittaen lopulta 13-11. Voiton
pääarkkitehteinä olivat Päivi Nissinen ja Koppisen sisarukset, joista
Marina valittiin finaalin parhaaksi
pelaajaksi
Hopeaa saanut Atletico II uhkui
yhteishenkeä aikalisillä.

Manniselle
Taistelijan malja
Atletico l:n ja WSS:n semifinaaliottelu oli yksi rumauksen jännittävimmistä. Atleticon pelaajien
itsetunto kärsi aimo kolauksen, kun
ilman vaihtomiehiä pelannut WSS
oli viedä finaalipaikan espoolaisilta. WSS:n joukkueelle sattui kuitenkin kaksi hannittavaa kiekonmenetystä aivan ottelun lopussa.
Menetyksien turvin Atletico 1 selviytyi finaaliin. Vaikka koko WSS
ansaitsee valtaisat kehut, on Jouni
"Piippu" Mannisen ilmiömäiset pelisuoritukset otteluissa Teamia ja
Atleticoa vastaan nostettava ylitse
muiden. Piippu palkittiinkin turnauksessa Thistelijan maIjalla
Toinen semifinaali WWW:n ja
Atletico ll:n välillä oli myös hyvää
liitokiekkopropagandaa, joskaan
Vaasan pelaajat eivät tuntuneet
uskovan omiin finaalimahdollisuuksiinsa. Tosin vaasalaisten selviytyminen pronssiotteluun oli sekin mainio saawtus, sillä heidän
runkopelaajistaan lähes puolet oli
poissa.
Pronssiottelussa ei WWW:n
pojilla ollut vaikeuksia Semifinaaliottelustaan väsynyt WSS jaksoi
pitää pelin tasaisena tilanteeseen
7-7 saakka, kunnes voimat loppuivat ja vaasalaiset Mika YlenJulinin johdolla runnoivat loppunumeroiksi 15-9. Pronssimitalit
matkasivat siis Pohjanmaalle.

J

"
'\ \

Jari Mäkinen yrittää estää Raine
Lambergille (13) lähtevää syöttöä.
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Maailman suurin halliturnaus suomalaisjuhlaa

Espoon Floyd v.ei
Vintertrofenin Orebrolta
Jari Mäkinen
Kuvat Olli Visamo
intertrofeniin osallistui tänä
vuonna avoimeen SaIjaan
24 joukkuetta ja naisten sarjaan 12 joukkuetta Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksan ltv:stä ja
Suomesta. Kutsutut Englannin ja
Hollannin mestarit eivät rohjenneet
näyttäytyä Valhallan kovilla parketcilla.
Turnaus on perinteisesti ollut
suurta ruotsalaisjuhlaa - viidesti
mestari on ollut SFMSC ÖIebrosta,
kohnasti paras on ollut Westervik ja
kahdesti mestaruuden on napannut
Stenungsurxi. Isäntäseura Skogshyddans IF vei voiton ensimmäisenä tumauswonna, 1979.

V

Göteborgissa tammikuun 6. ja Z järjestetty Vintertrofen-turnaus olijo yhdestoista. Turnaus on maailman vanhin ja suurin
ultimaten hallitumaus, jota monet pitävät seurajoukkueiden
EM-turnauksena. Eikä syyttä; suomalaisjoukkueiden
nöyryyttämät ruotsalalaisjengit ovat pitäneet pilkkanaan
eurojouAAueita virallisisissa EM-turnauksissa (joissa suomalaisseuroja ei ole ollut mukana/Jo

The Floyd Co
Göteborgissa
Suomen kaikkien aikojen menestyksekkäin ultimateseura The
Floyd Co osallistui turnaukseen ensiInmäistäkertaa vuonna 1986.1\1liaisina Espooseen tuli pronssimitalit ja .lmasusäiliö spirit-palkintona
(ja Rutin ikioma epäkesko fillari).
Joukkueen kokoonpano on vaihdellut wosien varrella, mutta silti
paikka vähintään pronssiotteluun
on aina taisteltu. Tårnän vuoden
turnaukseen lähdettiin kullan (lue:
hullun) kiilto silmissä. Itseluottamusta olivat pönkittäneet suomalaisjoukkueiden loistavat saawtukset
hallitumauksissa: 1987 Floyd voitti
kultaa Adventspokalenissa ja seuraavana vuonna Atletico nappasi
kirkkaimmat.
Seuran johto oli valinnut joukkueeseen ns. teoonyrkkiluokan pelaajat: TImo "Stidi" Vaskio, Raine
Lamberg, Pasi Pesonen, Juha Jalovaara, Billy Tanska ja Jari Mäkinen
(joukkue valittiin jo vuonna 1987
Adventspokalenin jälkeen, jotta pelaajille jäisi harjoittelurauhal).

Ottelut
Ensimmäiseen otteluun espoo-
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Floydin Raine Lamberg nappaa ratkaisevan ilmakiekon kahden pitkän
örebrolaispelaajan välistä..

laisyhdistelmä sai vastustajakseen
saksalaisen Seagullsin. Pelin henki
oli leppoisa ja pisteitä Floyd teki
tarvittavat 15. Seagulls sai 1ätyn 10
kertaa kiinni omalla maalialueel]aan. Floydin hahmo pelissä oli
Billy Tanska, joka näyttävillä kokokentän upseillaan (ylösalaisin hei-

hikinauhat ja pelipää. Floyd niittasi
valotaululle lukemat 15-10.
Kolmannessa pelissä oli panoksena lohkovoitto ja pääsy semifinaaliin. Vastakkaiselle maaliviivalle asettui länsi-Saksan pelottavin
joukkue: Kangaroos. Y11änäen
Kangaroos taIjosi Floydille voittoa
heti ottelun alkuvaiheessa, saksalaisten voitontahto oli täysin ~k
sissa Muutaman pisteen johdon
turvin Floyd hallitsi peliä ottelun
puoleen väliin asti. Kengwuiden
sytyttäjäksi nousi kuitenkin Christian "Kiki" Martelheimex, joka erinomaisella liikkuvuudellaan ja uskomattomilla dyykeillään piiskasi
joukkueensa hurjaan takaa-ajoon.
Ottelun jännityksen kasvaessa lisääntyivät ikävät foul-huudot puolin ja toisin. Rutinoitunut Floyd piti
kuitenkin etumatkansa loppuun
asti. Ansaittu voitto heltisi numeroin 15-13.
Semifinaalissa Floyd kohtasi
teknisen ja nopean ruotsalaisjoukkueen Stenungsundin. Stenujen otteissa oli havaittavissa hennostuneisuutta (ilmeisesti Thnnobonkuori ei ollut tehonnut). Teknisinä
pelaajina tunnetut ruotsalaiset koettelivat Valhallan seinien kestävyyttä heitoillaan. Aoyd piti ottelua tiukasti hallinnassaan. Ottelussa espoolaiset esittivät osaamisensa
laajaa skaalaa; maaleja tehtiin pitkillä "pommeilla", lyhyellä nykerryksellä, välisyötöillä, upseilla, ...
Puolustus oli suurimmalta osaltaan
peräpuolustusta. Myös laiskanmiehen räppiä oli havaittavissa. Floyd
oli kaikessa ruotsalaisia askeleen
edellä (tai kämmenen korkeammalla). Ottelu päättyi selvään suomalaisvoittoon 15-12

tetty kiekko) piti joukkueen hereillä.

Seuraava vastustaja Kalmar ei
ollut edellistä parempi Tosin Kalmar yritti käyttää taktisesti oikein
laajaa pelaajamateriaaliaan ja juoksuttaa Floydin pelaajia. Juoksurumbassa sekosivat kuitenkin svedujen

Finaali
Edessä oli ennennäkemätön
Vmtertrofen-finaali. Fiilis pelaajilla
oli taivaissa. Nyt näytetään jätkät!
1980-luvun maineikkain seura
SFMSC oli tehnyt turnauksessa

selvää jälkeä. Finaalin alku enteili
saman tahdin jatkuvan. Niklas Jälevikin ja Anders Botvidssonin mallikkaalla pe1iruakentelulla örebrolaiset pitivät pilkkanaan espoolaispuolustusta. Peli vaikutti mtkenneelta, tilanteessa 9---6 Floyd sai
kuitenkin pelistä otteen. Harhasyötöt jäivät pois ja puolustus pakotti
ruotsalaiset jauhamaan kiekkoa
poikittain edestakaisin. Mutta kokenut ÖIebro ei mennyt kipsiin.
vaan tasatalxlissa edettiin tilanteeseen 12-9. Raine Lambergin leijoessa omissa korkeuksissaan peli
kaventui: 12-10. Maali oli suomalaishistoriaa, sillä ilmatilanteessa Rainen kainalon aromeja jäi
haistelemaan legerxlaarinen Anders. Tilanteen ainutlaatuisuuden
haistoi myös täpötäysi Valhallan
halli, joka puhkesi raivokkaasren
Floydin kannustukseen. Heti seuraavassa puolustusvuorossa Stidi
Vaskio teki upean dyykkikatkon ja
SFMSC oli enää maalin päässä.

Vintertrofenin voittoa
kuudella pelaajalla voi pitää
pienoisena ihmeenä

Henkien
taistelu
Pelistä oli tullut henkien taistelu. Rulinoituneet joukkueet hoitivat
hyökkäyksensä tyylikkäästi, vastustajan puolustukselle ei annettu
mahdollisuuksia. Peli eteni erebron
johdossa tilanteeseen 14-13. Pelin
paine ja Floydin muuntuva, erittäin
kova
miespuolustus
pakotti
SFMSC:n kohtalokkaisiin. ratkaiseviin virheisiin. Floyd ei tyrinyt
Vtimeiset kaksi pistettä tehtiin väkisin, taidolla ja tahdolla. Ja vain
kuudella pelaajalla.
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Floydin voittoisassajoukkueessa pelasivat Raine Lamberg, Juha Jalovaara, Timo Vaskio, Pasi Pesonen, Tuomas -Billy· Tanska ja Jari Mäkinen.

Ohje ulkomaalaisten
pelaajien osallistumisesta
ultimaten SM-sarjaan
Juha Jalovaara
Kilpailu- ja
sAAntövaliokunta

ässä ohjeessa kuvataan ne
säännöt, jotka koskevat ulkomaisten pelaajien osallistumista ultimaten Suomen mesta-

T

Peli kelpoisuus
SM-sarjassa

ruussarjaan.

Ulkomainen pelaaja on pelikelpoinen SM-sarjassa, ellei hän ole
kuluvana vuonna ottanut osaa jonkin toisen Maailman liitokiekkoliittoon (WFDF) kuuluvan liiton järjestämään maan mestaruuskilpailuun.
Huom.: yksittäisiin turnauksiin
osallistuminen kuluvalla kaudella
ulkomailla ei vielä tee uIkomaisesta
pelaajasta pelikelvotonta, elleivät
nämä turnaukset kuulu osana ky-

Ulkomaiset pelaajat
Ulkomaiseksi pelaajaksi katsotaan sellainen muun maan kuin
Suomen kansalainen. jonka pysyvä
asuinpaikka ennen LO. päivämäärää ei ole yhtäjaksoisesti ollut yli 24
kuukautta Suomessa.
Vaadittaessa on oleskelu Suomessa kyettävä osoittamaan.

seisen maan mestaruuskilpailuun
tai sen karsintaan.

Ulkomaisten
pelaajien
peluuttaminen
SM-sarjassa
SM-sarjan otteluissa voi kukin
seura peluuttaa kahta (2) pelaajalisenssinsä suorittanutta, pelikelpoista ulkomaista pelaajaa onelua kohden. Seuraan voi kuulua rajaton
määrä ulkomaisia pelaajia.
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Ultimaten SM-sarjan
seurasiirto-ohje 1989
Juha Jalovaara
Kilpailu- ja
sääntövaliokunta

ämäohje täydentää osaltaan
kansainvälisen kilpailutoimirman toimintaohjetta
Ultimaten Suomen mestaruussarja (jäljempänä SM-saIja) on
Suomen liitokicldroliiton järjestämistä kansallisista arvokilpailuista
tärkein. Tässä ohjeessa kuvataan
seurajoukkuetta vaihtavan pelaajan
sekä luovuttavan ja vastaanottavan
seuran toimenpiteet SM-saIjan seuranvaihdoksen yhteydessä.

T

Pelaajat
Pelaajat jaetaan tässä yhteydessä kahteen ryhmään: 08. vanlx>ihin
pelaajiin, jotka edellisessä SM-sarjassa edustivat jotain joukkuetta. ja
uusiin pelaajiin, jotka eivät pelanneet edellisen kauden SM -sarjassa
(näitä ovat myös ulkomailla pelanneet).

Kuuluminen seuraan
Vanha pelaaja kuuluu siihen
seuraan, jota hän edusti edellisen
vuoden SM-saIjassa. Uusi pelaaja
kuuluu siihen seuraan, jota hän alkavalla kilpailukaudella edustaa
ensi.mmäisen kerran (Suomen tai
jonkin toisen liiton) kilpailukalenteriin merkityssä ulkokilpailussa.

Uusien pelaajien siirroista ei tarvitse ilmoittaa liittoon.

Seuran vaihtaminen
Halutessaan vaihtaa seuraa vanhan pelaajan tulee menetellä seu-

raavalla tavalla:
1. Täyttää pelaajasiirtolomake
ja hankkia siihen allclårjoitus nykyisen seuransa edustajalta.
2. Toimittaa lomake liittoon
osoitteella PL84, 00331 Hki ennen
ensimmäistä virallista kilpailuaan
uudessa seurassa, mutta SM-sarjan
osalta viimeistään 15. toukokuuta
mennessä (postileima).
Ennen SM-saIjan alkua liiton
kilpailuvaliolrunta vahvistaa SMsarjan pelaajaluettelon, jossa lisenssinsä maksaneet vanhat pelaajat on

luetteloitu entisen seuransa kohdalle, elleivät he ole siirtoilmoitusta
tehneet Tämän jälkeen ei vanhojen pelaajien ole mahdollista enää
kuluvalla kaudella vaihtaa seuraa.
Huom.: vanha pelaaja voi kuitenkin
maksaa lisenssinsä ja aloittaa kautensa entisessä seurassaan missä
vaiheessa kautta tahansa.
Mitään siirto- tai karanteenimaksuja ei ole.

Kansai nvälisen
kilpailutoiminnan ohje
Yleistä
Kansainväliset liitokiekkokiekkokilpailut jaetaan arvokilpailuihin
sekä muihin kilpailuihin. Arvokilpailuja ovat Euroopan tai Maailman liitokiekkoliiton valvomat
maailman- tai maanosien mestaruuskilpailut sekä Pohjoismaiden
mestaruuskilpailut.
Suomen liitokiekkoliitto päättää
suomalaisten joukkueiden ja kilpailijoiden osallistumisesta kansainvälisiin arvokilpailuihin ja valvoo sitä. Lisäksi liitto valvoo suomalaisten joukkueiden ja kilpailijoiden
osallistumista muihin kansainvälisiin kilpailutapahtumiin.
Liittoa edustavat kansainvälisen
kilpailutoiminnan koordinaattori,
liiton hallitus ja liiton yleiskokous.

Edustusoikeus
kansai nvälisissä
arvokiklpailuissa
Ultimate:
Suomen maajoukkueet nimeää
maajoukkueen valmentaja ja joukkueiden kokoonpanon vahvistaa
liiton hallitus.
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Seurajoukkueiden edustusoikeus kansainvälisissä arvokilpailuissa perustuu pääsääntöisesti viimeisimmän Suomen mestaruussarjan tai -turnauksen tuloksiin. Jos
kyseessä on hallitapahtuma, käytetään perusteena viimeisimmän hallien Suomen mestaruuskilpailun tuloksia, jos tällainen kilpailu on järjestetty kuluvalla sisäkaudella
ennen k.o. arvokilpailun viimeisintä ilmoittautumispäivämäärää tai
muussa tapauksessa edellisen sisäkauden Suomen mestaruuskilpailun tuloksia, jos tällainen kilpailu
on jäIjestetty.
Muut lajit:
Liiton hallitus nimeää Suomen
edustajat kansainvälisiin arvokilpailuihin.

Edustusoi keudet
muissa kv.
kilpailuissa
Ultimate:
Kansainvälisten turnausten järjestäjät päättävät joukkueiden osallistumisesta omiin turnauksiinsa.
Perusteena tähän voivat olla mm.
ilmoittautumisajankohta ja aiempi

osallistuminen samaan kilpailuun.
Suomen liitokiekkoliitto pitää yllä
vahvistettua ranking-listaa, joka perustuu viimeisimpään Suomen
mestaruusturnaukseen sekä kuluvan kauden kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Liitto toimittaa
pyydettäessä tämän ranking-listan
kansainvälisen kilpailun järjestäjälleo
Muut lajit:
Kilpailun järjestäjä päättää osallistumisoikeudesta.

Yksittäisten
pelaajien
osallistumisoikeudet
ultimate-turnauksiin
joukkueiden
jäseninä
Suomen liitokiekkoliitto jakaa
kilpailuvuoden ulko- ja sisäkauteen.
Ulkokausi on kilpailukausista
tärkeämpi ja se määrittää ensisijaisesti suomalaisten joukkueiden paremmuusjärjestyksen ja pelaajien
kuulumisen seuroihin.

Sisäkaudella pelaajat voivat
muodostaa uusia joukkueita tai seurat voivat hmjoittaa kilpailutoimintaa yhteistyöpssä toistensa kanssa
käyttäen kilpaillessaan vain yhden
seuran nimeä. Yksittäisen pelaajan
kuuluminen johonkin joukkuee.seen ratkeaa hänen kilpaillessaan
ulko- tai sisäkaudella ensimmäistä
kertaa jonkin joukkueen jäsenenä
Suomen tai jonkin muun Maailman
liitokiekkoliittoon kuuluvan liiton
järjestämässä virallisessa kilpailussa. Tållaisia kilpailuja ovat kaikki
kyseessä olevan liiton kilpailukalenteriin m&kityt kilpailut Tårnän
jälkeen EI asianomainen pelaaja
saa edustaa samalla sisä- tai ulkokaudella MIlLÄÄN MUULLA
NIMELlÄ kilpailevaa joukkuetta
Suomen liitokiekkoliitto valvoo
pelaajien osallistumista kansallisiin
ja kansainvälisiin kilpailuihin ja
ryhtyy toimenpiteisiin havaitessaan
väärinkäytöksiä. Näiden sääntöjen
tarkoituksena ei ole hankaloittaa tai
estää pelaamista, vaan tukea seuratoimintaa sekä pitää yllä suomalaisen liitokiekon selkeää ja järjestäytynyttä kuvaa kotimaassa ja ulkomailla.

Haluatko mukaan
ultimaten
maajou kkueri nki in?
Kilpailutoiminta
Maajoukkueen
päätavoite
tällä kaudella on EM-kisat, jotka
pidetään viikolla 34 (elokuun
20.-27.) Tanskassa. EM-kisojen
lisäksi on tarkoitus osallistua
maajoukkueiden PM-kisoihin,
jotka ovat myös elokuussa ennen
EM-kisoja Maajoukkueen harjoitteluun vaikuttavat myös viikolla 30 pidettävät seurajoukkueiden MM-kisat Saksan liittotasavallassa, sillä osa maajoukkueringistä on kisoissa.
SM-sarja vaikuttaa myös harjoitteluumme. Sarjaan osallistuu
11 joukkuetta. joten se pelataan
kaksiosaisena eli karsintakierros
sekä ylempi ja alempi loppusarja
(puolitoista kierrosta). Näin ollen
sarja päättyy viimeistään viikolla
28.

--

.

Rinkiin
mukaan
Jos haluat mukaan maajoukkuerinkiin, keskustele seurasi
valmentajan ja muiden pelaajien
kanssa asiasta ja tee päätöksesi.
Rinkiin kuuluminen velvoittaa
sinut toimimaan seuraavasti.
1. Pidä harjoittelupäiväkirjaa
(ruutuvihko), johon merkitset eri
harjoitukset.
Esim.
• 23.3.89 4 km lenkki, teho 50%,
kesto 20 min + 60 min sulkista
• 24.3.89 koTista 1,5 tuntia + kimmoisuusharjoituksia 30 min.
2. Valmistaudu käymään
maajoukkueen harjoituksissa 4
krt viikossa. Harjoitukset alkavat
viikolla 29, mutta mikäli osallistut seurajoukkueiden MM-kisoihin, harjoitukset alkavat kohdal-

lasi vasta viikolla 31. Harjoitukset pidetään todennäköisesti Espoossa su+ma+ke+to, jolloin
harjoitellaan yhteistä taktiikk.aa.
nostetaan tehoa ja paineen sietokykyä Varsinaiseen maajoukkueeseen valitaan ringistä 14-17
riittävän hyvää pelaajaa. Ensikertalaisilla on aina hankalaa, taistele paikastasi, mutta valmistaudu
myös häviämään taistelu. Varsinainen maajoukkue valitaan viikolla 32. Alustavasti on jo neuvoteltu kauempaa tulevien majoittamisesta.

Maajoukkueen
testit

2. Juosten 2250 majassa 8 '10"
(ka 88=8'09")
3. Viivat, väli 10m, 45 kosketusta, ajassa 2' (ka 88=40)
4. Ponnari/ulottuvuus vauhdilla
0.8 m!3,05 m
5. Nopeus paikalta 30 m alle 4 s.
Testit pidetään kauden aikana
kahdesti (13. tOukokuuta ja 5.
elokuuta). Ratkaisevinta on kuitenkin pelitaito pelitilanteessa.
Maajoukkueen yhteisaika jää
tänä vuonna ennätyksellisen lyhyeksi, joten pidä itse huoli tason
säilymisestä. Tavoittele maan
parhaimman pelaajan paikkaa
Moni on jo aloittanut.
Maajoukkueen päävalmentaja Pekka Ranta, puh. (90)
6940098

Maajoukkuepelaajilta vaaditaan seuraavia ominaisuuksia:
1. Vauhdittomat perusheitot yli
65 m (ka 88=67 m)

-

Ultimate-maajoukkueen testeissä mitataan mm. lähtönopeutta, joka on hyvin tärkeä syötön hauissa.
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Suomen liitokiekkoseurat
Seuroja nyt runsaasti myös Suur-Helsingin ulkopuolella
Atletico (Espoo)
Atleticossa on parikymmentä
jäsentä, jotka keskittyvät ultimateen. Treenit on 3-4 kertaa viikossa joko Kaitaan tai Olarin koulussa.
Atleticon tämän vuoden tavoite on
mahdollisimman hyvä menestys
Ultimaten seurajoukkueiden MMkisoissa, länsi-Saksassa.
AtLeticon yhteyshenkilö on Pasi
Pesonen, puh (90) 428817.

FC Helsinki
FC Helsinki on Helsingin Kannelmäestä alkunsa saanut juniorivoittoinen liitokiekkoseura, joka on
toistaiseksi loistanut kiekkogolfissao Kaikki kiekkogolfista kiinnostuneet juniorit voivat ottaa yhteyttä
FC Helsinkiin. Seuran parikymmenpäisen juniorijoukkion tämän
kauden tavoite on menestyä Vuoden Kiekkogolffaaja -saIjassa ja
vallata Yksilölajien SM-kisojen juniorisaIjojen mitalipallit.
FC HeLsingin yhteyshenkilö on
Marko Miettinen, puh. (90)
5630275.

Floyd (Espoo)
15-jäseninen Floyd treenaa sisäkaudella kerran viikossa Mainingin koulussa Kivenlahdessa. Treeni
koostuu ultimaten tekniikkahrujoittelusta ja pelaamisesta. Kevään saavuttua Floyd treenaa kahdesti viikossa Tapiolan Silkkiniityllä. Floydin tavoitteena on kehittää jäsenmääräänsä ja aiheuttaa päänvaivaa
ultimaten SM -srujan ennakkosuosikeille.
FLoydin yhteyshenkilöt ovat
Juha JaLovaara, puh. (90) 4552552
ja Tuomas Tanska, puh (90)
8023633.

Golden Eye
(Helsinki)
Maan kovimpien kiekkogolffaajien, Jacob ja Georg Nyman
sekä Henrik Londen, starttaama pyhästi kiekkogolffille ja toisinaan
myös gutsille omistautuva seura on
niittänyt mainetta Suomen lisäksi
myös mm. Kanadassa. Seuran harjoitteluaikoja en saanut selville,
koska kundit olivat hrujoittelemassa, kun yritin urkkia.
Golden Eyen Suomen jaoston
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"Varokaa lentäviä lättyjä!"
Seinäjoella treenataan eniten
Suomen
kovimmat
harjoitu kset

arokaa lentäviä lättyjä", otsiis säilynyt hrujoitusten jälkeensikoi
pohjanrnaalainen
kin.
TIkka liitokiekkoartikkeliaan 20.12.1988 ilmestyneessä numerossaan. Jutun päähenkilöt
ovat Seinäjokelaisen Ultirnate
Ultimaten SM-srujan tyvipääFreaks -seuran pelaajat Petri Mä- hän eivät seinäjokelaiset aio ensikilän johdolla.
kertalaisina jäädä. Talvisaikaan
. Seura on perustettu vasta noin joukkue hrujoittelee vaatimattoPaitsi että Ultirnate Freaks
vuosi sitten, ja se on saanut paljon mat kuusi kertaa viikossa. Har- hrujoittelee kuin merijalkaväen
enemmänkin aikaiseksi kuin it- joittelu sisältää tekniikkaa, tak- joukko-osasto, he ovat myös näsestään lehtijutun. He eivät muu- tiikkaa ja fyysistä kuntoa, joka kyviä Seinäjoen urheilupiireissä.
ten olleet edes ottaneet yhteyttä onkin hrujoituksissa tosi koetuk- Joukkue päätti saman tien satsata
toimittajaan vaan IIDnvastoin. sella. Seuran puheenjohtaja Petri rekvisiittaan, ja niinpä heillä onFriikit ovat alkaneet ultimatehar- Mäkilä kertoi, että jokaisesta pu- kin komeimmat ja prameimmat
joittelun oikein tosissaan. VIime dotuksesta koko joukkue punner- liitokiekkoverkkarit koko maassa.
kesän he olivat osallistumatta sar- taa kymmenen kertaa. "Vain näin Ovat kuulemma herättäneet puntjaan ja hrujoittelivat perustaitoja. saamme karsittua lapsukset", Mä- tisaleilla positiivista huomiota.
Seuran ensimmäinen julkinen kilä jatkoi. Punnerrusten lisäksi
esiintyminen oli Ultimaten halli- hrujoittelut kuulostivat olevan aiSM-kisoissa Espoossa helmikuun kamoista fyysistä rääkkiä, mutta
lopulla. Kahdentoista joukkueen pelaajat ovat keskenään sopineet
turnauksessa he sijoittuivat 7:ksi. hrujoittelutavasta, ja ystävyys on

V

yhieyshenkiLö on Jacob Nyman,
puh. (90) 486825.

Kauhajoen
karhut
Suomen Liitokiekkoliiton perustajan Seppo Niemisen kasvattiseura on puhtaasti yksilölajeihin
keskittynyt. Seurassa on viitisentoista jäsentä juniorista senioriin.
Tavoitteena on kiilata yksilölajeissa
ja kiekkogolfissa pääkaupunkilaiskiekkoilijoiden väliin ja edelle.
Kauhajoen karhun yhteyshenkilö on Seppo Nieminen, puh.

(963) 11495.

KGB (Espoo)
Espoolainen parikymmenpäinen ultimatejengi tuli kuvioihin
viime kesänä jääden SM-srujassa
viimeiseksi. Hrujoitusten myötä
menestys tänä kesänä lienee parempi. KGB hrujoittelee Tapiolan
Silkkiniityillä. tavoitteena on säilyä

Ultimaten SM-srujassa.
KGB:n yhteyshenkilö on Mikko
Rautiainen, puh (90) 8030618.

KU-58 (Vantaa)
Tikkurilalainen KU-58 on seurana nimensä puolesta uusi, mutta
pelaajamateriaali on vanhasta Maniacsista. Seuran päälaji on ultimate, mutta KU-58:ssa on myös kovia
kiekkogolffareita. Mukana on
myös kavereita vuoden 1983 Ultimaten
juniori-MM-joukkueesta.
Treeniaikoja emme saaneet selville.
Mutta tavoitteena on kuulemma
Ultimaten SM-srujassa ylempi loppusruja.
KU-58:n yhteyshenkilö on Ari
Kiiskinen, puh. (90) 823825.

Li itokiekkoseura
Team (Helsinki)
Liitokiekkoseura Tearnissä on
noin 30 jäsentä. Talvisin hrujoitellaan ultimatea ja yleensä erilaisia

Suomen
komeimmat
verkkarit

heittotekniikoita
tiistalsm
klo
19-21 II Normaalikoulun ala-asteella Etelä-Haagassa. Lauantaisin
tearniläiset hrujoittelevat Mäkelänrinteen Yhteiskoulussa klo 16--18.
Sunnuntaisin juostaan Paloheinän
mäkeä ylös ja alas alkaen klo 10.
Tearnin tavoitteena on tehdä liitokiekkoilua tunnetuksi, haalia uusia
jäseniä ja osallistua kaikkiin liitcr
kiekkotapahturniin.
Liitokiekkoseura Teamin yhteyshenkilöt ovat Pekka Ranta, puh
(90) 6940098 ja Petri [sola, puh
(90) 497139.

Liito-oravat
(Helsinki)
Liito-oravia on 23. Oravat yksilöhrujoittelevat talvisaikaan ja käyvät Mäkelänrinteessä pelaamassa
ultimatea aina lauantaisin klo
16--18. Liito-oravien tavoitteena
on mahdollisimman hyvä menestyminen Ultimaten seurajoukkueiden
MM-kisoissa ja mitali ultimaten

Seuroja
riittää ...
SM-S8Ijassa.
Liito-orawnn yhteyshenJdlö on
Johan BiscJwff,puh. (90)611837.
(90)611837.

TALICCO
(Tam~reen

liitoklekkoilijat)
Talicossa on jäseniä parikymmentä, enimmäkseen opiskelijoita.
Harjoittelu on ultimaten peluuta
kahdesti viikossa Keskiviikkoisin
pelaillaan Atalpassa alkaen klo 13
ja perjantaisin lentää kiekko Nekalassa, oonnaalikoululla alkaen klo
18.30. Talicon tavoitteena on esittää yleisölle viihteellistä liitokiek-

koliua ja saada pelivälineitä myyntiin ainakin yhteen tampezelaisem
urhei1nliikkeeseen.
Talicon yhJeyshenJciJö on Antti
Lod,puh.k. (931) 558241 ja t. (931)
658898.

UCJOKERS
(Turku)
Parikymmenjäseninen ue Joke'l'S treenaa pääasiassa u1timatea.
Kelirikkoaikaan hmjoitellaan keskiviikkoisin Impivaaran jalkapallohallissa klo 12.30 alkaen. Jokersien
tavoite on päätyä sijoille 4-7 ultimaten SM-sarjassa.
UC JOKERSIN yhJeyshenJåJö
on Erkki TUlJmi, puh. (921) 323441.

Ultimate Freaks
(Seinäjoki)
Runsaan vuoden ikäiseen seinäjokelaisseunum kuuluu 25 jäsentä,

uulen
uomaa
Liito-oravat
tiedottaa
Kyselyjen runsauden vuoksi
Suomen Liito-oravat julkaisee
seuraavan tiedotteen.
LllTO-ORAVA (Pteromys volans) asustaa takamailla, mutta
myös rauhallisissa pihapiireissä tai
puistikoissa aina Kuusamo-Oulu linjalla saakka. Sen etu- ja takaraajojen välissä molemmilla kyljillä
on leveä ihopoimu. Thopoimun avulla orava liitelee kymmeniä metrejä latvanoksilta alas, mistä kipittää
taas liukkaasti runkoa pitkin ylös.
Pesä on puun- tai tikankolossa,
vanhassa oravanpesässä tai jopa
pöntössä, koska liito-oravillakin
alkaa olla asuntopula. Tämä suurisilmäinen, pienikOIvainen pallero
napsii puunlehtiä, norldroja ja siImuja.
Liito-orava on yö- ja hämäräeJäin. Kesällä sen liikkuminen tapahtuu lähes kellon tarkkuudella.
Sen tietävät monet mökkiläiset, joiden ullakoille tämä hopeanharmaa
vuokmlainen on asettunut

Lättyasiaa boxissa
WFDF on avannut tietokoneistetun ilmoitustaulun. Se on auki 24
tuntia vuorokaudessa ja sijaitsee
Ruotsissa
WFDF:n sihteeri Johan Lindgren omistaa mikron, jossa
WFDF:n ilmoitustaulu majailee. nmoitustaulua selaiUakseen täytyy
olla tietokone. modeemijajokin liikennöintiohjelma.
Saatuaan yhteyden boxiin voi
lukea WFDF:n viimeiset uutiset,
lukea ja jättää viestejä sekä vastata
joihinkin WFDF:n kyselyihin (ennätyspäivitykset, kausiraportit).
Boxill puhelinnumero on 4660115371. LiikeMÖintinopeutena
voi olla joko 300, 1200 tai 2400
baudia ja viestinläparametrien
tulee olla N81.

joiden intohimo on ultimate. Seura
on varmasti Suomen eniten harjoitteleva, sillä se harjoittelee periUi viidesti viikossa (tekniikkaa, taktiikkaa ja fyysistä kuntoa) Seinäjoen
kuplahallissa ja urheilutalolla.
Friikkien tavoitteena on päästä ultimaten SM-smjassa ylempään l0ppusarjaan.
UltimaJe Freaksill yhJeyshenkilö on Pelri Mäkilä, puhJr.. (964)
140667 ja t. (964) 144700.

Waasan
Weto-Woima
WWW:n jäsenkunta on jopa
30-päinen. Ultimate on seuran päälaji ja sitä harjoitellaan maanantaisin ja peIjantaisin maapohjahallissa. Pääosin opiskelijoista koostuvan WWW:n tavoite tänä vuonna
on menestys Ultimaten seurajoukkueiden MM-kisoissa ja Ultimaten
SM-sarjassa.
Waasan Weto-Woiman yhJeys-

5.11.1988 Munkkiniemen Yhteiskoululla Helsingissä. Kokouksessa
käsiteltiin toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 1989 ja suoritettiin liiton sääntöjen mukaiset
henkilövalinnaL
Uudessa, tämän vuoden alussa
virkaan astuneessa hallituksessa on
puheenjohtaja Eero Alperi. sihteerinä Olli V1S8lIlO ja muina jäseninä
Kari Hännikäinen Turusta. Petri
!sola, Mikko Laakso ja Pekka
Ranta Helsingistä, Seppo Nieminen Kauhajoelta. Petra Vlheriävaata Espoosta sekä Jouni Thpiovaara

Vaasasta.
Ansiostaan liitokiekkoilun edistämiseksi maassarrune aiemmat liiton puheenjohtajat Seppo Nieminen. Jukka Porlro ja Marko Timonen nimettiin liiton kwmiajäsenikniksi.

henkilöt ovat Risto Yli-Tainio, puh.
(961) 214464 ja Johan Rinne, puh.
(961) 211398.

West Side Story
(Helsinki)
Länsi-Helsingissä majaansa pitelevä WSS on pari vuotta vanha
ultimateseura, jooon kuuluu noin
15 jäsentä. Seura harjoittelee sisäkaudella lauantaisin Mäkeläminteen yhteiskoululla klo 16-18.
WSS:n tavoite on olla neljän parhaan joukossa Ultimaten SM-sarjassa
West Side Swryn yhteyshenJdlö
on Jouni Manninen, puh. (90)
582932.

Uusin liitokiekkolaji:
Miesten hypyt
Uusia urheilulajeja syntyy kuin
sateella; jopa sellaista vauhtia, eneiv ät lajiliitotkaan tiedä niistä
ennen kuin lehdestä lukevat.
Helmilruisen Hesarin maanantaisella tulospärssisivulla saatoimme todeta. että uusin liitokiekkolaji
on miesten hypyt Onneksi olkoon
Marko Luotonen.
si~

Liiton vuoden 88
toi mi ntakertomuksia
voi tilata
Suomen Liitokiekkoliiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin
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• -ele
kilpailu
kalenteri
Täl/ä kaudel/a Frisbarin kilpa iluka lenteri on
jaoteltu kolmeen osaan: Ultimaten SM-sarja,
Vuoden Kiekkogolffaaja -sarja ja yleinen kisakalenteri, jossa on loput, "irtonaiset" kisat.
Toivottavasti tämä uusi jäsentely auttaa jäsenistöä löytämään mieleisensä lajin ja tapahtuman helpommin.
Ultimaten SM-sarjan pelipaikat eivät vielä
tätä lehteä taitettaessa olleet tiedossa, mutta
soitto seuran yhteyshenkilölle (ks. s. 10 ja 11)
selvittänee tilanteen.

Vuoden Kiekkogolffaajan osakilpailut alkavat
aina klo 11. Pelipaikat saattavat muuttua kalenterin tiedoista, mutta ne voi tarkistaa soittamalla
kiekkogolfista vastaavalle Mikko Laaksolle, (90)
723876.
Yleisen kisakalenterin kisoja koskeviin kysymyksiin saa vastauksia liiton sihteeriItä, Olli Visamolta, k. (90) 698 3503 ja t. (90) 567 2393.
Menestyksekästä liitokiekkokautta.

YLEINEN KISAKALENTERI
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3.--4.6.
7.6.
17.:-18.6.
26.6.-2.7.
25.-30.7.
25.7.
26.-30.7.
4.---6.8.
12.-13.8.

La-su
Ke
La-su
Ma-su
Tt-su
Ti
Ke-su
Pe-su
La-su

12.-13.8.
19.-20.8.
20.-27.8.
23.-26.8.
2.-3.9.
16.-17.9.

La-su
La-su
Su-su
Ke---Ia
La-su
La-su

Kiekkogolfin joukkue-SM
165 G-OLF
Ultimaten seurajoukkueiden PM-kisat
Bud Ught U.S Open (yksilölajit)
Yksilölajien MM-kisat
Uitokiekkoilu World Gameseissa
Ultimaten seurajoukkueiden MM-kisat
Kiekkogolfin Helsingborg Open
The Fifth Annual Seppo Nieminen
Rnnish Flying Disc Golf Classic
Ultimaten maajoukkueiden PM-kisat
Stockholm Disc Golf Open
Ultimaten EM-kisat
PDGA:n mestaruuskisat
Yksilölajien SM-kisat
Kiekkogolfin SM-kisat

Meilahti, Helsinki
Meilahti, Helsinki
Oslo, No~a
La Mirada, USA
Colcherster, Englanti
Karlsruhe, Saksan Itv
Köln, Saksan Itv
Helsingborg, Ruotsi

klo 11
klo 18

Helsinki
Göteborg, Ruotsi
Tukholma, Ruotsi
Vejle, Tanska
Cedar Falls, USA
Talin urheilupuisto, Helsinki
Helsinki

klo 10

klo 10
klo 10

ULTIMATEN SM-SARJA
To

1.6

Uito-oravat

WWW
UC Jokers
La-su Atletico
Floyd
SUF
SUF
Ma
Talicco
KGB
WSS
Uito-oravat
Team
To
KGB
WSS

3.--4.6

5.6

8.6

WWW
10.-11.6

12.6

17.-18.6
19.6

KU-58
La-su Atletico
Floyd
Team
KU-58
Ma
UC Jokers
Floyd
Uito-oravat
KU-58
Talicco
La-su Atletico
SUF
SUF
Ma
Team

WWW
Uito-oravat
Talicco
KGB

KGB,
Talicco
WSS
KU-58
Team
WWW
Uito-oravat
Atletico
WWW
Floyd
UC Jokers
KU-58
Atletico
Team
UC Jokers
Talicco
SUF
Uito-oravat
SUF
SUF
Atletico

21.6

www

Sarjaan osallistuvat joukkueet ja niiden kotipaikkakunnat.

Team
WSS
UC Jokers
Floyd
UC Jokers
Talicco
Atletico
WSS
KU-58
Floyd
UC Jokers

Atletico
Floyd
KGB
KU-58
Uito-oravat
SUF
TaJicco
Team
UC Jokers
WSS
WWW

Ke

Atletico

WWW

WSS
Uito-oravat
Royd
KU-58
Team
Atletico

KGB
UC Joker:s
Talicco
26.6
Ma
Uito-oravat
KU-58
WWW
UC Jokers
Royd
WSS
Talicco
Team
KGB
29.6
To
KU-58
Royd
WSS
KGB
Uito-oravat
Talicco
UC Jokers
Team
1.-2.7
La-su Atletico
WWW
Floyd
SUF
KGB
SUF
WSS
SUF
Kuusi parasta ja viisi heikointa pelaavat ylemmän ja alemman
jatkosarjan 6.7-19.7.
Espoo
Espoo
Espoo
Vantaa
Helsinki
Seinäjoki
Tampere
Helsinki
Turku
Helsinki
Vaasa

VUODEN KffiKKOGOLFFAAJA
-SARJAN OSAKILPAILUT
6.5
7.5
20.5
21.5
27.5
28.5
10.6
11.6.

La
Su
La
Su
La
Su
La
Su

Meilahti
Helsinki
Kaivopuisto
Helsinki
Helsinki
Herttoniemi
Vierumäen urheiluopisto
Uimahallin puisto
Kauhajoki
Seinäjoki
Ruissalo
Turku
Tullisaari
Helsinki

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

11
11
11
11
11
11
11
11

Vuoden Kiekkogolffaajan osakilpailu paikat saattavat muuttua. Varmistaaksesi
kisapaikan soita joko Olli Visamolle, (90) 698 3503 tai Mikko Laaksolle, (90) 723 876.
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IITA IA
IDE ITA
Liitosta voit vuokrata lajin huippuvideoita. VIisi
markkaa kasetilta vuorokaudessa on naurettavan vähän.
VHS-nauhoja voit vuokrata
Olli Visamolta, puh (90) 698 3503.
I.Ultimaten EM-82 Itävallassa (miehet)
Suomi - Englanti
Suomi - Ruotsi
Velasquez-veljesten freestyleä ja muita TVpätkiä

2. Ultimaten & Guts EM-82 Itävallassa
Ultimate (naiset)
Suomi - Ruotsi
Suomi - Ruotsi (finaali)
Guts (miehet)
Suomi - Ruotsi
Suomi - Ruotsi (finaali)
Yksilölajien MM-kisat v. 77 ja 78
Ultimate-ottelu vuodelta 80
Santa Barbara Condors - Allstars
3. Ultimaten MM-83 Göteborpsa (miehet)
Suomi - Itävalta
Usa-Ruotsi
4.Ultimaten MM-83 Göteborgissa
Suomi - Usa (miehet)
Suomi - Ruotsi (naiset)
Suomi - Ruotsi (juniorit)
Suomi - Usa (miesten finaali)
5. Ultimaten PM-kisat Thkholmassa 84
Suomi - Ruotsi (2 x miehet)
Suomi - Ruotsi (2 x naiset)
6. Ultimaten MM-kisat SveitsRä 84
kuuden minuutin TV-pätkä
7. Ultimaten SM~jan rmaali 85
The Floyd Co - HESA
8. Ultimaten EM-85 Itävallassa (jun.)
Ruotsi - Itävalta
Ruotsi - Suomi
Suomi - Ruotsi
Ruotsi - Itävalta (finaali)
U1timaten MM-84 Sveitsissä (miehet)
Ruotsi- USA
9. Ultimaten EM-85 Itävallassa (naiset)
Ruotsi - Hollanti
Ruotsi - Suomi
Italia - Ruotsi
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Englanti - Ruotsi (finaali)
10. Ultimaten EM-8S Itävall~ (miehet)
Suomi - Ruotsi
Ruotsi - Itävalta
Ruotsi - Suomi (finaali)
1l.Ultimate PM-86 seurajoukkueet, Hekinki
SFMSC - SFC (miesten finaali)
Rothenburgin ultimatetumaus
SFMSC - Elvis from Hell (Houston, Texas)
12. Ultimate PM-86 seur'\ioukkueet, Helsinki
Floyd - SFMSC (miehet)
Floyd - SFC (miehet)
SFC - Liito-oravat (miehet)
Floyd - SFC (naiset)
13. Mazda U.s. Open 1981, La Mirada,
Kalifornia
Kaikkia lajeja, paljon freestyleä.
Kiekkogolfin MM-kisat 1985, Hehingborg,
Ruotsi
Avoimen sarjan finaali
Budlight US Open 1985
Tunnin TV-ohjelma (kaikki lajit)
14. The Fröbee dM: VlCIeo, Venture Video,
Kalifornia
Liitokiekkoilun opewsvideo, hauska
The World 1978 Frisbee Cbampionships
15. Ultimate MM-84 SveitsWsä
USA (W'mdy City) - Ruotsi (miesten finaali)
Suomi - Ruotsi (naisten finaali)
16. Ulti.maten USA:n mestaruusottehaita 1986
Titanic - Santa Barbara Condors (miehet)
Wmdy City - Kaboom (miehet)
Santa Barbam CorxloI'S - Nemeheads (naisten finaali)
Texas Heat - Wmdy City (miehet)
Kaboom - Chainlightning
17. Ultimaten USA:n mestaruusottehaita
1986(miehet)
Wmdy City - Flying Circus (finaali)
Wmdy City - Titanic
Wmdy City - Santa Barbam Corxlors

18. Adventspoka1en ultimate-turnaus 1985
19. Ultimaten USA:n mestanluskisat 1985
Santa Barbara CorxloI'S - Flying Circus
(West Coast Regional Final)
Rying Circus - Tunas (National Semifinal)
20. Ultimaten USA:n finaalit 1985
Miehet Kaboom - Flying Circus
Naiset SB Condors - Anirnations
21. hester, Englanti
Miesten finaali: USA - Ruotsi
22. Ultimate MM-86, Colchester, Englanti
Juniorien finaali: Suomi - Ruotsi
23. Ultimate PM-87, Hekinki
Naisten finaali: Suomi - Ruotsi
-Miesten finaali: Suomi - Ruotsi
Ultimate EM-87, Köln, Saksan liittotasavalta
osia miesten finaalista Suomi - Ruotsi
24. Ultimaten USA:n mestanlusotteluita 1987
(miehet)
Wmdy City, Chicago - New York (finaali)
New York - Elvis, Texas
25. Ultimate MM-88, Leuven, Belgia
Juniorien finaali: Suomi - Ruotsi
26. Ultimate MM-88, Leuven, Belgia
Miesten finaali: Suomi - USA
27. Ultimate MM-88, Leuven, Belgia
Miesten ottehaita
Suomi - Tanska
Suomi - Australia
Suomi - Japani
Suomi - Alankomaat
Suomi - Ruotsi
28. Ultimate MM-88, Leuven, Belgia
NUiten ottehaita
Suomi - Kanada
Suomi - Belgia
Suomi - Saksan liittotasavalta
Suomi - Ruotsi
Semifinaali: Suomi - USA
Pronssiottelu: Suomi - Ruotsi

SUOMllf SUOSitUIN
SALDO-LASKUTUSPAOTTl
HIRTAAlf 8.900 MK!
Laskuttaja
+

Myyntireskontra
+

Ostoreskontra
tai

Varastopäällikkö
tai

LaskuttaJan tilastot
ja Myyntireskontran
valuuttakäsittely
Uskomaton tarjoushinta. Etu yli 10.000 mk!
Käytä nyt tilaisuutta hyväksesi ja siirrä käsilaskutus historiaan. Kysy lisää meiltä.

I
I
I
I
I
I

EmCe Management Consulting Ab
Elimägatan 12 E 00510 Helsingfors
Växel~7015900

L __________________

I
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Olli Visamo
Jussaarenkuja 5 E 45
00840 HELSINKI

r-------------------------,
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FOR SALE

. Voittajan valinta -liitokiekko Amexposta.

Runsas valikoima lIItokiekkoja golfiin, pituuteen, ultlmateen,
I
freestyleen, koppauksiin, ... Myös kevään uutuudet COBRA ja
I
SHARK Kiekkoja rajoitetusti. Toimi nopesti.
I . Putteihin
• Aitoja WHA~ -frisbeekiekkoja
Golf-, pituus-, freestyle- ja
ultimate-kiekot å 70,I Aviar
Muotit
70,71,86,42,41,50,100,91
Putter
Yli 5 kappaleen tilauksissa å
I Sonie
60,(+ postikulut).
World
Class
165-grammainen
I Gumputt
ultimateen, tarkkuuteen ja freestyleen.
MInimerkkikiekkoja å 10,Pituuteen ja goHin pitkiin heittolhln
I ·Stingray
FB6 koppauksiin.
Pocker Pro 15,-.
I Cobra
11 0-9rammainen tuplakiekkoon ja
Kauden hitti 165-grammainen
I ~~ark
gutsiln.
Llmited Edition. Tiedustele.
Rae
Ensin ehtivälIe muutama
5 erilaista designia.
I Hammer
Corsair, Lightni~ Bearcat, Cruiser, FTilausiärjestYksessA,
I
15, Eagle, Ultra ar, Sky Styter.
postlehnakolla.

:LFly
with the best.
___________________
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