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Urheiluvakuutuksis
ta maksettavan 
fysikaalisen hoidon 
korvaaminen F- ja 
B-lisensseistä 
muuttuu 1.1.91 
Fysikaalisen hoidon korvaus
meno on jatkuvasti kasvanut. 
Tämä aiheuttaa korotuspainet
ta F- ja B-lisenssien hintoihin 
siinä määrin, että vakuutustar
ve tältä osin jätetään usein hoi
tamatta. Suuren enemmistön 
osalta sensijaan tulisi saada ny
kyistä tehokkaammin välittö
mästi vammautumisen jälkeen 
annettu fysikaalinen hoito 
käyttöön. 

Hintakehityksen takia on kui
tenkin jouduttu tilanteeseen, 
jossa nykymuotoista fysikaali
sen hoidon korvattavuutta jou
dutaan rajoittamaan. 

Kokemus ja myös tutkimukset 
osoittavat, että urheiluvammo
jen hoidossa välittömästi an
nettu 4-5 hoitokertaa tuottaa 
toi votun tuloksen. 

Fysikaalisen hoidon korvaami
nen muuttuu 1.1.1991 alkaen 
eräpäivittäin. F- ja B-lisens
seissä hoitokuluihin sisältyvät 
hoitolaitoksessa annetun, lää
kärin määräämän fysikaalisen 
hoidon kustannukset enintään 
viideltä hoitokerralta. 

Korvattavien hoitokertojen ra
joittaminen viiteen on otettava 
huomioon korvauksia haettaes
sao Jos fysikaalista hoitoa on 
määrätty enemmän kuin kor
vattavat viisi hoitokertaa, va
kuutetun tulee itse maksaa las
ku ja hakea sairausvakuutus
lain mukainen osuus. Tämän 
jälkeen yhtiöön tulee toimittaa 
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Kansaneläkelaitoksen antama 
tosite ja kopio siihen sisälty
vän hoidon määräyksestä. 

Tämä ehtomuutos rajoittami
sesta huolimatta antaa edel
leenkin valmiuden urheiluvam
mojen hoitamiseen tehokkaal
la tavalla. 

Korvauskäytäntöön tulee 
uutta seuraavasti: 

Urheilijan saadessa fysikaalis
ta hoitoa yli viisi kertaa tapa
turmaa kohti 

• vakuutettu maksaa laskun 
ja hakee KELA:sta sairaus
vakuutuslain mukaisen 
osuuden. 

• Pohjola-yhtiöihin vakuutet-
tu toimittaa 

KELA:sta saamansa tosit
teen 

kopion hoitomääräyksestä 

urheiluvahinkoilmoituk -
sen 

E-Iääkärinlausunnon tar
vittaessa. 

Korvauskäytäntö on ennal
laan, kun fysikaalista hoitoa 
annetaan enintään viisi kertaa. 

POHJOLA-YHTIÖT 

Järjestömarkkinointi 
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Julkaisija SUOMEN LIITO
KIEKKOLIITIO ry 
PL 84 
00331 HELSINKI 

Puheenjohtaja Matti S uumäkki 
(90) 701 2873 

Sihteeri Olli Visamo 
(90) 698 3503 

Pankkiyhteydet 

Jäsenmaksutili SYP-Munkkivuori 
217121-4675 

Ultimate-tili SYP-Munkkivuori 
217120-101100 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla 60 mar 
kan jäsenmaksun liiton jäsenmaksutilil
le. 

FRISBARI on Suomen Liitokiekkolii
ton virallinen jäsenjulkaisu, joka ilmes
tyy neljä kertaa vuodessa. 

Päätoimittaja Olli Visamo 
Ulkoasu Olli Visamo 

FRISBARln ilmoitushinnat 

1 sivu 
1/2 sivua 
1/4 sivua 
1/8 sivua 

1400mk 
8 00 mk 
500mk 
300mk 

SLL ei vastaa ilmoittajalle mahdollises
ti aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitus
ta ei voida julkaista määrättynä päivänä 
tai käsikirjoituksen mukaan. Lehden 
suurin vastuu ilmoitusten julkaisemises
sa sattuneesta virheestä on ilmoituksen 
hinta., 

Frisbarin toimitus ei vastaa sille tilaa
matta lähetettyjen kirjoitusten, kuvien 
ja piirrosten palauttamisesta. 



Pro-3D -turnaus 
Pro-3D -turnaus on sukua Sa
vage Seven -turnaukselIe, jos
sa seitsenhenkisin joukkuein 
pelataan viikonlopun mittai
nen turnaus. Jos joku louk
kaantuu ei vaihtomiehiä ole 
tarjolla. Turnaus on nimensä 
veroinen. 

14. Budde 
15. Kontiainen 

Turnaus onnistui kaikenkaikkiaan var
sin hyvin ja pysyi tunnollisesti aika
taulussaan (vrt. ruotsalaiset turnauk
set). Palkintoina oli taas entistä 
upeammat pokaalit jokaisen mitali
joukkueen pelaajalle. Toivottavasti 
ensi vuonna saadaan mukaan vihdoin
kin myös ulkomaisia joukkueita. 

Toista kertaa järjestetty 3D-turnaus 
pelattiin tällä kertaa yhden lauantai
päivän aikana 10.11.1990 Helsingis
sä. Otteluohjelmat saatiin joukkuei
den tietoon vasta kyseisen lauantain 
aamun~ koska aivan viime hetkiin as
ti oli epäselv~ kuinka monta jouk
kuetta turnaukseen todella osallistuu. 
Loppujen lopuksi paikalle ilmaantui 
15 joukkuetta, jotka pelasivat 16 jouk
kueelle mitoitetun sarjajärjestelmän 
mukaan. Joukkueet jaettiin rankkauk
se~ m~ nelj~ pooliin, jotka pe
laslvat yksmkertalsen sarjan. J okaises
ta ~lista kaksi parasta joukkuetta 
P~l pelaan:taan sijoista 1-8 ja 2 hei
komta pelaslvat sijoista 9-15. Sijoituk
set ratkaistiin sijoitusotteluin täyden
netyllä Cup- järjestelmällä, jolloin 
kaikkien joukkueiden osalle tuli 3 ot
tel~ lukuunottamatta kolmea alem
m~ 10PP?sarjan joukkuetta, joille pe
leJä kertyI vam kaksi. 

loukkaantuneet ja itseään seiniin hei
telleet Ei ed~ voittajajoukkue selviy
tynyt haavereltta. Loppuottelussa Rai
ne Lamberg hyppäsi tavoittelemaan il
makiekkoa liian myöhään ruhjoen 
Jouni Mannisen seinää päin. Louk
kaantunutta pelaajaahan ei saanut 
vaihtaa - ruumiidenkin oli jatkettava. 
Näin Jounikin joutui pelaamaan klen
katen finaalin loppuosan. Onneksi 
l<?ukkaantur:ninen ei kääntänyt ottelua, 
sillä Sebasuan Bondestam ja Eero AI- 1--------------
~ri pystyiyät py~rittämään loppupe- Ottelu tulokset: 
1m hienosu. Vaskio-Mäkinen-Lam
berg jäivät selvästi toiselle sijalle sor
ruttuaan omiin kiinniottovirheisiinsä. 
Pr~ns~iottelussa kohtasivat joukkueet 
Asikamen-Ranta-Suomela ja Suurnäk
ki-Jalovaara-Tapiovaara. Edellisessä 
ottelussa oli Hartti Suomela murtanut 
kätensä veneluun - joukkueen taistelu
tahtoon se ei kuitenkaan vaikuttanut. 
AI?n h~vän pelin ~~een ote siirtyi 
kUltenkin vastustaJllle Suurnäkin joh
taessa ryhmänsä muutamaan hyvään 
katkoon. Näin ollen ARS hävisi kol
mannen sijan yhdellä maalilla SJT:lle. 

Ensi syksynä uudestaan 
Yhteensä turnauksen otteluissa tehtiin 
479 maalia (11.40 maalia / ottelu), eli 
yhtä-maalia tahkottiin keskimäärin al
le minuutti. Lopputulokset olivat muu
tamaa poikkeusta lukuunottamatta sel
viä - tilastoista katsoen keskimääräi
~et;t lopputul<?s o~i 8-4. Lopulliseksi 
Järjestykseksl tuh seuraava Uoukku
eet esiintyvät kapteeninsa nimellä): 
1. Alperi 
2.Vaskio 
3. S uurnäkki 
4. Asikainen 
5. Pesonen 
6. Autio 
7. Punkari 
8. Kärkkäinen 
9. Ahvonen 

Puputti - Hyttinen 5-7 
Alperi - Punkari 8-6 
Alperi - Hyttinen 6-3 
Punkari - Puputti 9-5 
Punkari - Hyttinen 10-4 
Alperi - Puputti 7 -6 
Haapiainen - Ahvonen 5-6 
Asikainen - Pesonen 8-4 
Asikainen - Ahvonen 12-3 
Pesonen - Haapiainen 7-2 
Pesonen - Ahvonen 7 -4 
Asikainen - Haapiainen 11-2 
Kontiainen - Autio 4-8 
Suumäkki - Budde 10-2 
Suumäkki - Autio 9-4 
Budde - Kontiainen 6-7 
Budde - Autio 4-7 
Suumäkki - Kontiainen 11 -4 
Vaskio - Kärkkäinen 4-3 
Kärkkäinen - Manninen 8-5 
Vaskio - Manninen 8-4 
Manninen - Haapiainen 4-6 
Kontiainen - Puputti 3-8 
Budde - Hyttinen 6-7 
Manninen - Kontiainen 7 -3 
Haapiainen - Puputti 5-4 
Ahvonen - Hyttinen 4-3 
Manninen - Budde 9-4 
Puputti - Hyttinen 7-3 
Haapiainen - Ahvonen 5-6 
Vaskio - Pesonen 10-
Suumäkki - Punkari 6-5 
Kärkkäinen - Asikainen 3-7 
Autio - Alperi 3-9 
Pesonen - Punkari 6-2 
Vaskio - Suumäkki 7-3 
Kärkkäinen - Autio 4-7 
Asikainen - Alperi 5-6 
Punkari - Kärkkäinen 7-3 
Pesonen - Autio 9-2 
Suumäkki - Asikainen 7 -6 
Vaskio - Alperi 4-7 

3D - Uusi kidutuskeinoko? 
Tärkeimpänä erona viimevuotiseen 
turna.uksee~ oli avo.imin joukkuein pe
laammen - Joukkuelden muodostamis
ta ei oltu rajoitettu millään tavoin. 
Verrattaessa alkuperäistä rankkausta 
lopputuloksiin voidaan todeta niiden 
olevan hyvin samankaltaiset Kärjessä 
ovat vahvasti maajoukkueratsuista 
koo~~uv~t joukkueet. Positiivisia yllä
tykslä olivat muun muassa Seinäjoen 
hyvä menestys (6.) ja turnauksen voit
tajien laadukas ja vihdoin finaalissa 
nappiin osunut peli. Osalle pelaajista 
ottelut kävivät raskaiksi - etenkin kol
mannen jatkoajan lähestyessä. Tuskai
sia hetkiä kokivat myös otteluissa 

10. Haapiainen 
11. Puputti 
12. Hyttinen 

Teksti: Pekka Ranta ja Hartti 
Suomela 

13. Manninen Tulokset: Hartti Suomela 

Merkitse kalenteriisi 
Seurajoukkueiden ultimate PM-1991 
Helsingissä 15.-16.6.1991 
Kauden kotimainen päätapahtuma ja harjoitustur
naus Toronton MM-kisoihin matkaaville. 
Osanottajia kaikista pohjoismaista. 
Suurin yksittäinen Suomessa järjestettävä turnaus. 

.(( 

3 



•• •• 

ERAAN ULTIMATESEURAN 
T AL VIHARJOITTELUST A 
Ultimate on ulkolaji. Olosuh
teiden pakosta sitä joudutaan 
pelaamaan halleissa etenkin 
pohjoismaissa. Pelin luonne 
muuttuu kuitenkin alkuperäi
sestä merkittävästi siirryttäes
sä tilavalta ulkokentältä ah
taisiin halleihin. Voidaankin 
hyvällä syyllä sanoa sisä- ja 
ulkopeIin olevan kaksi täysin 
eri lajia, joilla on yhteistä 
vain väline ja säännöt. 

Suomen ilmasto sallii ulkokentillä pe
laamisen noin neljän kuukauden ajan. 
Lienee itsestään selv~ että pelkän 
kesällä tapahtuvan harjoittelun avulla 
suomalainen liitokiekkoilu ei tule ku
romaan umpeen lajin valtamaan Yh
dysvaltojen etumatkaa uuden mante
reen miesten kyetessä harjoittelemaan 
9-12 kuukautta vuodessa ulkona Il
mastoon emme voi nopeasti vaikuttaa 
ja pitkäaikaisen manipuloinninkin 
mahdollisuus kasvi-
huoneilmiötä edistä-
mällä on epävarmaa 
Ainoaksi mahdolli-
suudeksemme edis-
tyä näyttääkin jäävän 
valjastaa talvella ta-
pahtuva harjoittelu 
mahdollisimman hy-
vin palvelemaan ul-
kopelin tarpeita <::::::> 
Näiden ajatusten voi-
malla lähti kolmen 
viimevuoden ultima-
ten Suomen mestari 
Atletico suunnittele-
maan talvikauden 
1990-91 harjoittelu-
aan. 

Tavoitteet 
Aikaisemmista vuosista poiketen seu
ra päätti panostaa talvikauden tur
nauksista ainoastaan sisähalli SM -tur
naukseen. Harjoittelu on tähdätty ul
kokaudelle 1991 ja Toronton seura
joukkueiden MM -turnaukseen heinä
kuun lopulla 

Tavoitteeksi fyysisellä alueella talvi
kauden harjoittelulle asetettiin riittä
vän peruskunnon luominen, lihaskun
non nostaminen tyydyttävälle tasolle 
sekä henkilökohtaisen tilannenopeu
den kasvattaminen. Taktisella puolel
la, johon en tässä sen enempää puutu, 
tavoitteeksi asetettiin joukkuetaktii
kan parantaminen. 
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Harjoittelu jaksotettiin kolmeksi kuu
den viikon periodiksi, joiden teemoi
na ovat peruskunto, nopeuskestävyys 
ja nopeus. Jaksojen sisältö pyrittiin 
muodostamaan loogisesti eteneväksi, 
toisiaan tukevaksi ja asetettuja tavoit
teita mahdollisimman hyvin palvele
vaksi. 

Peruskunto 
Fyysisen alueen tavoitteita lähdettiin 
toteuttamaan kuukauden lepokauden 
jälkeen lokakuun alussa. Ensimmäi
sen kuuden viikon ohjelmaan kuului 
pitkiä rauhallisia lenkkejä, pitkiä li
haskuntosarjoja ja loikkia. Kiekon 
kanssa harjoiteltaessa pyrkimyksenä 
oli saada aikaan pitkähköjä, ei liian 
nopeatempoisia harjoitteita, joissa 
käytiin läpi perusheittoja ja -hyök
käyskuvioita Lokakuun lopussa lisät
tiin harjoituskertojen määrää kolmes
ta neljään (yhteiset harjoitukset) otta
mallIa mukaan yksi puhdas lihaskun
to- ja loikkaharjoitus. 

Tämän ensimmäisen jakson aikana pe
laajien peruskuntoa pyrittiin nosta
maan tasoile, jolle voidaan ryhtyä ra
kentamaan pelikunnon muita osasia. 
Ilman riittävää peruskuntoa jouduttai
siin tilanteeseen, jossa myöhemmin 
talvella ja kesällä jouduttaisiin tinki
mään tekniikka- ja taktiikkaharjoitteis
ta puutteellisen kuntopohjan takia. 

Nopeuskestävyys 
Harjoittelun toiseen vaiheeseen siirryt
tiin marraskuun puolenvälin tienoilla. 
Siirtymävaiheessa pidettiin n. viikon 
kevyempi jakso, johon sisältyi run
saasti pelaamista niin kiekolla kuin 
myös pallolla Toisen jakson teemana 
on ns. anaerobisen kestävyyden lisää
minen. Harjoituksissa pelaajien pulssi 
nousee yli maitohapporajan eikä har-

joitteiden välissä pidetä pitkiä palaut
tavia taukoja. 

Harjoitusten sisältö muuttui toiselle 
kaudelle siirryttäessä nopeatempoi
semmaksi ja tiiviimmäksi kuin perus
kuntokaudella. Pitkien lenkki en sijas
ta juostaan lyhyempiä nopeatempoi
sia lenkkejä, joihin sisältyvät olen
naisena osana keskipitkät 200-400 
metrin vedot Pelaajien suosikeiksi 
ovat osoittautuneet ns. 1 + 1 vedot, 
joissa tehdään 10-12 minuutin aikana 
5-6 yhden minuutin vetoa käyttäen 
palautukseen yksi minuutti hiljaista 
hölkkää Kokeilkaa joskus itse niin 
tunnette kuinka hyvää se tekee veren
kierrolle ja hengitykselle. Lenkkien 
lomaan on aika ajoin ripoteltu myös 
lyhyehköjä mäkiloikkaosuuksia, joi
den painoarvo ei kuitenkaan ole muo
dostunut merkittäväksi. 

Sisällä tehtävät lihaskuntoharjoitteet 
muutuivat toisella kaudella hieman ly
hyemmiksi mutta samaila tiiviimpään 
tahtiin tehtäviksi kuin peruskuntokau-

della. Loikkien oheen 
otettiin myös ns. viiva
juoksuja, joilla saavu
tetaan n. minuutin yh
tämittainen täysipai
noinen juoksurasitus. 
Lihasvoimaharjoittei
na ovat loikkien ja 
mäkiloikkien lisäksi 
osoittautuneet oiviksi 
erilaiset omalla painol
la tehtävät harjoitteet. 

Nopeus 
Kun toisella kaudella 
pyrittiin kehittämään 
pelaajien anaerobista 
kestävyyttä, keskity
tään kolmannella kau

della etupäässä nopeuden ja räjähtä
vän voiman lisäämiseen. Tehtävien 
vetojen pituus lyhenee jopa 20 met
riin, vetojen välissä on pidempi palau
tumisaika ja tehtävissä harjoitteissa 
pyritään maksimi tehoon. Lihasvoi
maa kasvattavien harjoitteiden määrä 
pienenee kolmannen jakson kolmen 
ensimmäisen viikon aikana kunnes ne 
poistuvat harjoituksista kokonaan vii
meisen kolmen viikon ajaksi ennen si
säkauden päätavoitetta halli SM -kiso
ja. 

Miksi kaikki tämä vaiva? 
Mihin edellä läpikäyty systemaatti
nen harjoittelu sitten johtaa? Nopeu
den ja kimmoisuuden parantuminen 
heijastuu suoraan pelaajan mahdolli
suuksiin osallistua peliin entistä moni-



puolisemmalla tavalla Kestävyys, se
kä perus- että nopeuskestävyys, aut
taa pelaajaa säilyttämään pelikykynsä 
rasituksen all~ mikä vähentää virhei
tä niin hyökkäys- kuin puolustuspääs
sä. Lihaskunnon ylläpito on mielestä
ni aiemmin jätetty liian vähäpätöiseen 
asemaan. Heikko lihaskunto lisää 
loukkaantumisriskiä huomattavasti. 
Lisäksi huono lihaskunto heijastuu 
suoranaisesti pelisuorituksiin. Vaikka 
pelaajan jalat olisivat huippukunnos
~ hän ei kykene parhaimpaan suori
tukseen~ jos vartalon lihakset ovat 
liian huonossa kunnossa suhteessa jal
koihin. 

Koko joukkue hyötyy pelaajien fyy
sisten edellytysten paranemisesta 

myös taktisella alueella Talven muut
tuessa kevääksi ja lumien sulaessa ei 
valmentajien tarvitse kuluttaa rajoitet
tua harjoitusaikaa pelaajien peruskun
non luomiseen vaan kyetään keskitty
mään tekniikkaan ja taktiikkaan. Ke
sän ollessa Suomessa valitettavan ly
hyt tämän aspektin merkitystä ei liene 
aiheetonta korostaa. 

Uuden harjoittelutavan tulokset kye
tään näkemään vasta kesällä 1991 
mutta ainakin itse uskon, että Atletico 
kykenee kamppailemaan entistä pa
remmin paikasta maailman huip
puseurojen joukossa parempien fyysis
ten edellytysten avulla 

Lopuksi toivon kaikille seuroille ja 

pelaajille hyvää uutta vuotta 1991 ja 
toivon, että kirjoitus antaa ideoita 
myös muiden seurojen harjoitteluun. 

Matti S uurnäkki 

Saints CUp eli Neste Cup 
Stenungsund on pikkukau
punki, joka sijaitsee noin 50 
km Göteborgista pohjoiseen. 
Kaupunki on liitokiekkoilu
piireissä tunnettu erityisesti 
kaupungin menestyneistä utti
matejoukkueista. Stenung
sund Frisbee Club (SFC) jär
jesti jälleen ties monennenko 
kerran Saints Cupin (17.-
18.11.1990), joka kulkee 
myös Neste Cupin nimellä. 

Turnaus pelataan sekä miesten että 
naisten sarjoissa. Kaksitoista mies
joukkuetta saapui varsin kovatasoi
seen kisaan: yksi saksalainen, yksi 
suomalainen, kolme norjalaista ja seit
semän isäntämaasta saapunutta jouk
kuetta. Kisa alkoi todellisella yllätyk
sellä Kalmarin voittaessa voittaessa 
SFC:n 11-10. Muutenkin otteluiden 
tulokset poikkesivat varsin huomatta
vasti rankkauksesta Turnauksessa 
kahteen alkupooliin jaetut joukkueet 

pelasivat kaikki 5 runko-otteluaan lau
antaina ja sunnuntaiksi oli jäljellä 
enää sijoitusottelul Saattaa kuulostaa 
raskaalta - sitä se itseasiassa olikin. 

Kiireellä kisoihin 
Suomen Team kutsuttiin viime tingas
sa turnaukseen. Joukkueen kokoami
nen viikossa ei todellakaan onnistu
nut hyvin - matkaan lähtivät ne, jotka 
pystyivät ja varsin rampoina Stenung
sundiin lähdettiinkin. Rampa jouk
kue, rampa tulos. Spekulointi on aina 
tappio joukkueen parhaita valtteja, jo-

ten sanotaan, että terveinä olisimme 
ehkä menestyneet ainakin rankkaus
tamme (8.) paremmin. Kovin suuria 
eroja ei otteluissamme syntynyt, mut
ta kipsattuna ei kiekkoja siepata ihan 
niin kuin haluaa. Isäntäjoukkueen 
voittaminen olisi ollut mahdotonta, 
mutta muut vastustajamme olisivat ol
leet aivan voitettavissa. Itseasiassa 
useimmissa otteluissa voitto liukui kä
sistä joukkueen rampuuden ja koke
mattomuuden takia Uudet pelaajam-

me osoittivat kuitenkin runsaasti tais
telutahtoa ja pelirohkeutta. Vauhtia 
haettiin jopa ulkoa. Teamilla oli ko
konaisuudessaan matkassa seitsemän 
pelaajaa. Ehjiä olivat Petri Budde, 
Petri Hammar, Olli Kontiainen ja 
Pekka Ranta. Toni Asikainen Ualka), 
Marko Miettinen Ualka) ja Hartti 
Suomela (kipsi) joutuivat pelaamaan 
vain osataidoin tai ei ollenkaan. Toi
von mukaan pääsemme ensi kerralla 
matkaan paremmalla ja ehjemmällä 
joukkueella. 

Epäviralliset tulokset 
Järjestys (miehet) 

1. Skoghyddans Idrotts Sällskap 
(SIS), Göteborg 
2. Stenungsund Frisbee Club (SFC) 
3. Wäxjö Ultimate Club (WUC), Väx
jö 
4. VBFK, Oslo 
5. WFDC, Husqvarna 
6. KFK, Kalmar 
7. CUS, Göteborg 
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8. Stovner, Oslo 
9. Kangaroos, Essen, Saksa 
10. BFdK, Tukholma 
11. Team, Helsinki 
12. Pancake, Oslo 

Avoimen sarjan ottelutulokset 

SFC-KFK 10-11, VBFK-CUS 12-9, 
VBFK-Kangaroos 12-10, SFC-
US 13-2, Kangaroos-KFK 8-7, VBFK 
Team 13-8, Kangaroos-CUS 8-11, 
SFC-Team 13-4, VBFK-KFK 11-10, 
Team-CUS 9-12, SFC-Kangaroos 
12-6, Team-KFK 8-13, SFC-VBFK 
13-6, Kangaroos-Team 13-7, CUS
KFK 8-9, SIS-Pancake 13-3, WUC
WFDC 13-10, WUC-BFdK 13-4, SIS
WFDC 13-6, BFdK-Pancake 13-4, 
WUC-Stovner 11-10, BFdK-WFDC 
8-12 SIS-Stovner 13-2, WUC-Panca
ke 13-5, Stovner-WFDC 10-11, SIS
BFdK 10-8 Stovner-Pancake 11-9, 
SIS-WUC 10-8, BFdK-Stovner 11-

13, WFDC-Pancake 13-5, Pancake
Team 8-13, BFdK-Kangaroos 9-10, 
Stovner-CUS 10-12, SFC-WUC 15-
14, VBFK-SIS 9-15, KFK-WFDC 9-
11, WUC-VBFK 13-7, SFC-SIS 13-
15 

Järjestys (naiset) 

1. Carnagie Ultimate Sällskap (CUS), 
Göteborg 
2. Pancake, Oslo 
3. Stenungsund Frisbee Club (SFC) 
4. KFK, Kalmar 
5. BFdK, Tukholma 
6. SFMSC, Örebro 
7. SIS, Göteborg 
8. OFC, Onsala 

Naisten sarjan ottelu tulokset 

SFMSC-OFC 11-2, KFK-SFC 7-11, 
SFMSC-SFC 8-11, KFK-OFC 11-2, 
SFMSC-KFK 10-12, SFC-OFC 11-4, 
CUS-SIS 11-2, Pancake-BFdK 9-7, 

CUS-BFdK 11-7, Pancake-SIS 11-2, 
CUS-Pancake 8-9, BFdK-SIS 11-6, 
SIS-OFC 11-3, SFC-CUS 13-15, 
KFK-Pancake 8-12, SFMSC-BFdK 8-
10, SFC-KFK 11-9, CUS-Pancake 15-
9 

Teksti: Pekka Ranta 
Tulokset: Hartti Suomela 

ULTIMATEN SM -SARJA 
JA I -DIVISIOONA 1991 
ILMOITTAUTUMINEN JA 
SARJAMAKSUT 
Hallitus on päättänyt vuoden 1991 
Ultimaten SM -sarjan ja 1 -divisioo
nan osalta seuraavaa: 

1. Ultimaten SM -sarja järjestetään 
kahtena kierroksena, joiden perusteel
la kaksi eniten pisteitä kernnnyttä 
joukkuetta pelaavat loppuottelun. Lop
puottelun voittaja on vuoden 1991 ul
timaten avoimen sarjan Suomen mes
tari. 

2. Ultimaten SM -sarjan ensimmäisel
le kierrokselle pääsevät osallistumaan 
kuusi vuoden 1990 SM -sarjassa par
haiten sijoittunutta joukkuetta sekä 
kaksi muuta joukkuetta. Nämä kaksi 
muuta joukkuetta valitaan toukokuus
sa järjestettävän karsintaturnauksen 
perusteella. 

3. Ultimaten SM -sarjan toiselle kier
rokselle pääsevät kuusi sarjan ensim
mäisellä kierroksella eniten pisteitä 
kernnnyttä joukkuetta. Kaksi vähiten 
pisteitä kerännyttä joukkuetta pelaa 1 
divisioonan kokonaisuudessaan karsi
en muiden 1 divisioonan joukkueiden 
kanssa kahdesta paikasta vuoden 
1992 SM -sarjaan. 

4. Ultimaten 1 divisioona pelataan 
kahtena viikonlopputurnauksena. Tur
naukset tullaan järjestämään heinä
elokuussa. Turnausten perusteella eni
ten ja toiseksi eniten pisteitä kerän
neet joukkueet nousevat vuoden 1992 
Ultimaten SM -sarjaan. 
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5. Ilmoittautuminen 1991 Ultimaten 
SM -sarjaan ja SM -sarja karsintoihin 
tapahtuu maksamalla 400 mk Liito
kiekkoliiton joukkuepelitilille SYP 
Munkkivuori 217120-101100. ilmoit
tautumisen eli maksun tulee tapahtua 
viimeistään helmikuun 15. 1991. 

6. Ilmoittautuminen ultimaten 1 divisi
oonaan tapahtuu maksamalla huhti
kuun viimeiseen päivään mennessä 
200 mk edellä mainitulle tilille. 

7. Maksukuitista tulee käydä kum-

mankin sarjan osalta ilmi joukkueen 
nimi, yhteyshenkilön nimi, kotipaik
kakunta ja kotikenttä. 

8. Liiton hallitus pidättää itsellään oi
keuden tarkistaa edellä esitettyjä sään
töjä painavien syiden niin vaatiessa. 



Edustusoikeus ultimaten SM
sarjassa seuran sisällä 
SM-sarjalla tarkoitetaan seuraavassa 
sekä varsinaista SM-sarjaa että sitä 
alempia divisioonia. 

Seuran saa SM-sarjassa jakaa kauden 
ajaksi useampaan joukkueeseen (esi
merkiksi 1-, II-, III-joukkueet), joi
den välillä pelaajat saavat siirtyä seu
raavin rajoituksin. 

Pelaaja ei voi siirtyä samassa sarja
portaassa pelaavien joukkueiden välil
lä. 

Ennen sarjan ja mahdollisten karsin-

Kansainväli
sen 
kilpailutoimin
nan ohje 
Yleistä 
Kansainväliset liitokiekkokilpailut jae
taan arvokilpailuihin ja muihin kilpai
luihin. Arvokilpailuja ovat Euroopan 
tai Maailman Liitokiekkoliiton valvo
mat maailman- tain maanosien mesta
ruuskilpailut sekä Pohjoismaiset mes
taruuskilpailut 

Suomen Liitokiekkoliitto päättää suo
malaisten joukkueiden ja kilpailijoi
den osallistumisesta kansainvälisiin 
arvokilpailuihin ja valvoo suomalais
ten joukkueiden ja kilpailijoiden osal
listumista muihin kansainvälisiin kil
pailuihin. 

Yksittäisten 
pelaajien osal
listumisoikeu
det ultimate
turnauksiin 
joukkueiden 
• •• • •• Jasenlna 
Suomen Liitokiekkoliitto jakaa kilpai
luvuoden ulko- ja sisäkauteen. 

Ulkokausi on kilpailukausista tär-

tojen alkua on seuran pelaajat nimet
tävä eri joukkueisiin (vähintään yksi 
kentällinen kussakin), jossa pelaajat 
pelaavat kyseisen kauden. Samoin uu
si pelaaja on aina nimettävä johonkin 
joukkueeseen ennenkuin hän voi pe
lata SM-sarjassa. 

Pelaaja saa kauden aikana siirtyä 
joukkueissa y löspäin (esimerkiksi II
joukkueesta I -joukkueeseen). Pelates
saan kolmannen ottelunsa ylemmässä 
joukkueessa hänen edustusoikeutensa 
siirtyy tähän joukkueeseen. 

Liittoa edustavat liiton hallitus, kan
sainvälisen kilpailutoiminnan koor
dinaattori ja liiton yleiskokoukset. 

Edustusoikeus kansain välisis
sä arvokilpailuissa 
Ultimate: 

Suomen maajoukkueet nimeää maa
joukkueen valmentaja ja joukkueiden 
kokoonpanon vahvistaa liiton hallitus. 

Seurajoukkueiden edustusoikeus kan
sainvälisissä arvokilpailuissa perustuu 
pääsääntöisesti viimeisimmän Suo
men mestaruussarjan tai -turnauksen 
tuloksiin. Jos kyseessä on hallikilpai
lu, käytetään perusteena viimeisim
män halli Suomen mestaruuskilpailun 
tuloksia, jos tällainen kilpailu on jär
jestetty kuluvalla sisäkaudella ennen 
ko. arvokilpailun viimeisintä ilmoit
tautumispäivämäärää tai muussa ta
pauksessa edellisen sisäkauden Suo
men mestaruuskilpailun tuloksia, jos 
tällainen kilpailu on järjestetty. 

keämpi ja se määrittää ensisijaisesti 
suomalaisten joukkueiden parem
muusjärjestyksen ja pelaajien kuulu
misen seuroihin. 

Sisäkaudella pelaajat voivat muodos
taa uusia joukkueita tai seurat voivat 
harjoittaa kilpailutoimintaa yhteis
työssä toistensa kanssa käyttäen kil
paillessaan vain yhden seuran nimeä. 
Yksittäisen pelaajan kuuluminen jo
honkin joukkueeseen ratkeaa hänen 
kilpaillessaan ulko- tai sisäkaudella 
ensimmäistä kertaa jonkin joukkueen 
jäsenenä Suomen tai jonkin muun 
Maailman Liitokiekkoliittoon kuulu
van liiton järjestämässä virallisessa 
kilpailussa. Tällisia kilpailuja ovat 
kaikki ko. liiton kilpailukalenteriin 
merkityt kilpailut Tämän jälkeen EI 
asianomainen pelaaja saa edustaa sa
malla sisä- tai ulkokaudella MIL-

Alaspäin siirtyminen ei kauden aika
na ole mahdollista. 

Edellä mainitut säännökset koskevat 
yksinomaan varsinaista SM-sarjaa ja 
samanaikaisesti pelattavia di visioo
nia, eivätkä vaikuta mitenkään pelaa
jien edustusoikeuksiin muissa, mah
dollisesti samanaikaisesti pelattavissa 
turnauksissa ja sarjoissa. 

Muut lajit: 

Liiton hallitus nimeää edustajat kan
sainvälisiin arvokilpailuihin. 

Edustusoikeudet muissa kv. 
kilpailuissa 
Ultimate 

Kansainvälisten turnausten järjestäjät 
päättävät joukkueiden osallistumises
ta omiin turnauksiinsa. Perusteena tä
hän voivat olla mm. ilmoittautu
misajankohta ja aiempi osallistumi
nen samaan kilpailuun. Suomen Liito
kiekkoliitto pitää yllä vahvistettua 
ranking-listaa, joka perustuu viimei
simpään Suomen mestaruusturnauk
seen sekä kuluvan kauden kansalli
siin ja kansainvälisiin kilpailuihin. 
Liitto toimittaa pyydettäessä tämän 
ranking -listan kansainvälisen kil pai
lun järjestäjälle. 

Muut lajit: 

Kilpailun järjestäjä päättää osallistu
misoikeudesta. 

LÄÄN MUULLA NIMELLÄ kilpai
levaa joukkuetta, ellei hän ole hake
nut poikkeuslupaa Suomen Liitokiek
koliiton hallitukselta. Pelaajan on jä
tettävä kirjallinen perusteltu anomus 
liiton hallitukselle, joka voi antaa 
poikkeusluvan riittävän painavista 
syistä. 

Suomen Liitokiekkoliitto valvoo pe
laajien osallistumista kansallisiin ja 
kansainvälisiin kilpailuihin ja ryhtyy 
toimenpiteisiin havaitessaan väärin
käytöksiä. 

Näiden sääntöjen tarkoituksena ei ole 
hankaloittaa tai estää pelaamista, 
vaan tukea seuratoimintaa sekä pitää 
yllä suomalaisen liitokiekkoilun sel
keää ja järjestäytynyttä kuvaa koti
maassa ja ulkomailla. 
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Frisbeetä Leningradissa 
Kapitalistinen hapatus on saamassa ja
lansijaa Leningradissa. Denis Popov 
on perustanut ultimate seuran ja kai
paa veljellistä apua eli neuvonantajia 
vierailemaan Leningradissa. Oheisena 
kirje, jonka postimerkistä tarkkasil
mäisimmät havaitsevat, että kirje on 
postitettu Helsingissä eikä Leningra-

dissa. 

Denis Popovin osoite on 

Denis Popov 
LENINGRAD 194156 USSR 
Manchesterskaya 2-178 

puhelin: 554 18 51 
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WFDF:n osoitelistassa on myös toi
nen leningradilainen liitokiekkoilija 

Vladimir Shestakov 
LENINGRAD 191189 USSR 
Dzherzhinskova 7-64 

puhelin: 113 5896 



NSUT:n mestaruus PolilIe 
Liitokiekko laskeutui tänä 
vuonna jo viidennen kerran 
Vaasaan. National Student 
Ultimate Tournament järjes
tettiin 24.-25. marraskuuta 
1990. Ottelut naisten kuin 
miestenkin puolella olivat ää
rimmäisen tasaisia verrattu
na aiempiin vuosiin. 

Tekninen korkeakoulu otti vihdoin 
sen, mitä niin monta kertaa oli jo tul
lut hakemaan. Siis kultaisen mitalin. 
WWW jätettiin nuolemaan näppejään 
yleisön mahtavasta lcannustuksesta 
huolimatta. Mutta ensi vuonna, kun 
junioreista kasvaa miehiä, saatte näh
dä opiskelijoiden ultimate-turnaukses
~a jälleen iskukykyisen ryhmän, joka 
Janoaa revanssia. Nyt nimittäin Tekni
sen korkeakoulun joukkue Juha Jalo
vaaran ja Jouni Mannisen taitavan pe
lin ansiosta tyynen rauhallisesti nöy

ja Poli voitti Helsingin kauppakorkea
koulujen joukkueen 12-8. 

Ruotsia National Student Ultimate 
Tournamentissa edusti SFF eli Sunds
vall Frisbee Förening. Heidän pelityy
lilleen oli ominaista raivokas puolus
tuspeli, ja muutaman avainpelaajan 
poissaolosta huolimatta saavutti SFF 
viidennen sijan. Erityisen kiitoksen 
joukkueen pelaajavalmentaja Pierre 
Pettersson antoi turnauksessa vallitse
valle reilulle urheiluhengelle, jonka 
ansiosta peleissä ei yleensä syntynyt 
turhanpäi väistä väittel yä. 

Naiset näyttivät jälleen energisyyten
sä pelikentällä. Espoo Ultimate Club 
yllättivät teknisellä osaamisellaan ja 
taktisella kypsyydellään sekä yleisön 
että muut joukkueet Loppuottelussa 
kaatui Atleticon ja Teamin yhdistel
mäjoukkue Ultimathule luvuin 10-6. 

Ottelutulokset 
ryytti VKY:n lippulaivan ja meni me- --------------
nojaan loppuotteluun numeroin 10-9. Naiset 
Siitä masentuneena WWW Old Stars 
jatkoi niukkojen tappioiden putkea hä- WWW Ladies - EUC 9-8, EUC - Ulti-
v.iämällä Helsingin yliopistolle prons- mathule 2 - 12, WWWLadies-Ulti-

1 10 11 mathule 4-5, EUC - WWW Ladies 
Slotte ussa - . Loppuottelussa ei 12-3, EUC _ Ultimathule 12-7, 
ollut hetkeäkään epäilystä voitajasta WWW Ladies - Ultimathule 5-12 

Ultimate-turnaus 
Vintertrofen 1991, 5-6.1. 
Göteborg 
Skogshyddans IS:n järjestämään nel
jänteentoista Vintertrofen turnaukseen 
osallistui joukkueita Suomesta, Ruot
sista, Norjasta, Tanskasta ja Saksasta. 

Naisten-sarjassa suomalaisjoukkue At
letico Espoosta sijoittui seitsemännek
si. Yleiseen-sarjaan osallistuivat Suo
mesta Liitokiekkoseura Team, Liito
oravatja Waasan Wetowoima. 

Oheiset tulokset perustuvat Hartti 
Suomelan tallentamaan tietoon. Tur
nauksen järjestäjältä ei ole saatu viral
lisia tuloksia. Tuloksien pitäsi olla 
kuitenkin oikeita, lukuunottamatta 
mahdollisia painovirheitä. 

Yleinen-sarja 

Ottelutuloksia 

SFC - Liito-oravat 13-4, Liito-oravat -
Waasa 13-11, SFC - Waasa 13-8, Kal
mar - Team 12-11, Bronna - Team 11-
13, SIS - Liito-oravat 15-14, Waasa -
Bollnäs 15-9, Team - Kangaroos 9-
14, Waasa - Farum 15-3, Liito-oravat 
- CUS 14-15, LFK - Team 15-11, 
Stovner - Team 13-15, Team - Bron
na 9-15, Liito-oravat - Bronna 7-15, 
Stovner - Liito-oravat 9-15, Waasa -

Pancake 15-7 

Loppuottelu 
VBFK - SFC 15-14 

Sijoitukset 

1. VBFK 
2.SFC 
3. Kangaroos 
4. SIS 
5.0FC 
6. Wettem 
7. SFMSC 
8. Wexiö 
9.CUS 
10.0FF 
11. Landvetter 
12.SUFF 
13. Bronna 
14. Liitokiekkoseura Team 
lS. Liito-oravat 
16. Stovner 
17. Waasan Wetowoima 
18. Pancake 
19. Bollnäs 
20. SIS II 
21. Kalmar 
22.0ldboys 
23. Farum 
24. Enskede 

Loppuottelu 
EUC - Ultimathule 10-6 

Miehet 
HYY - Seinäjoki 12-4, KY - Lahti 9-
7, Poli - Tampere 9-10, WWW Old 
Stars - SAINT 12-3, Seinäjoki -
WWW Juniors 3-12, SFF - Lahti 12-
8, HYY - Poli 6-11, SFF - WWW 
O.S 7-11, WWW 1. - Tampere 12-7, 
KY SAINT 12-5, HYY - Tampere 12-
4, SFF - KY 9-10, Seinäjoki - Poli 8-
11, WWW O.S. - Lahti 10-7, WWW 
1. - Poli 7-8, SAINT - SFF 9-10, 
WW O.S. - KY 9-10, Tampere - Sei
näjoki 6-12, SAINT - Lahti 8-9 

sijat 9-10: Tampere - SAINT 6-12 
sijat 7-8: Seinäjoki - Lahti 4-12 
sijat 5-6: WWW J. - SFF 7-10 

Välierät 
Al Poli - B2 WWW O.S 10-9 
A2 HYY - Bl KY 8-9 

Pronssiottelu 
HYY - WWWO.S. 11-10 

Loppuottelu 
KY - Poli 8-12 

Naisten-sarja 

Ottelutuloksia 

Atletico - SIS 10-5, Atletico -
SFMSC 11-8, Atletico - Pancake 6-
13, Bronna - Atletico 13-9, Atletico -
SFMSC 11-9 

Sijoitukset 

1. CUS 
2.SFC 
3. Kalmar 
4. Pancake 
5. VBFK 
6. Bronna 
7. Atletico 
8. SFMSC 
9.0FF 
10. SIS 
11. OFC 
12. Wettem 
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KILPAILUKALENTERI 1991 
Vuoden kiekkogolffaaja-sarjan osakilpailut alkavat klo 11.00 ellei toisin mainita. Vuoden kiekkogolffaaja-sarjan kilpailu
paikat saattavat muuttu~ jos lupia ei saada. 

Toukokuu 
4 

5 

11 

12 

18 

19 

25 

26 

Kesäkuu 
8-9 

15 

16 

15-16 

24-29 

Heinäkuu 
13-14 

19-21 

22-28 

29.7-4.8 

Elokuu 
17-18 

26-31 

31.8-1.9 

Syyskuu 
14-15 

la 

su 

la 

su 

la 

su 

la 

su 

la-su 

la 

su 

la-su 

ma-Ia 

la-su 

pe-su 

ma-su 

ma-su 

la-su 

ma-Ia 

la-su 

la-su 

VKG 1. osakilpailu, Meilahti, Helsinki 

VKG 2. osakilpailu, Sibeliuksen puisto, Helsinki (klo 10.(0) 

VKG 3. osakilpailu, Ruissalo, Turku 

VKG 4. osakilpailu, Munkinpuisto, Helsinki 

VKG 5. osakilpailu, Mukkula, Lahti 

VKG 6. osakilpailu, Alppipuisto, Helsinki 

VKG 7. osakilpailu, Tullisaaren ulkoilupuisto, Helsinki 

VKG 8. osakilpailu, Tullisaaren ulkoilupuisto, Helsinki 

The 7th Annual Intemational Seppo Nieminen Finnish Flying Disc Golf Classic 

VKG 9. osakilpailu, Kauhajoki 

VKG 10. osakilpailu, Kirjurjnluoto, Pori 

Seurajoukkueiden ultimate PM-91, Helsinki 

Seniorien yksilölajien MM-kilpailut 

Yksilölajien SM-kilpailut 

Guts MM-turnaus, Toronto, Kanada 

Seurajoukkueiden ultimate MM-91, Toronto, Kanada 

Yksilölajien MM-91, Santa Cruz, USA 

Kiekkogolf SM-91 

Ultimate EM-91, Colchester, Englanti 

Stockholm Open kiekkogolfturnaus 

Helsingborg Open kiekkogolfturnaus 

Ultimate SM-sarja ja I-divisioona 
(alustavat aikataulut) 
Toukokuu 
11-12.5 la-suo 

Heinäkuu 
6-7 la-su 

13-14 la-su 

SM-sarjan ottelupäivät 

SM-karsinnat 

I-divisioona turnaus 

I-divisioona turnaus 

Kesäkuu: Ma 3.6 To 6.6 Ma 10.6 To 13.6 Ke 19.6 Ma 24.6 To 27.6 

Heinäkuu: Ma 15.7 

Elokuu 
Loppuottelu Pe 16.8 
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To 18.7 Ma 22.7 To 25.7 Ma 29.7 



Jäsenmaksu- ja kilpailulisenssi 1991 
Kilpailulisenssi on tänä vuonna vapaa
ehtoinen, mutta liitto suosittelee sitä 
kaikille liitokiekkoilua harrastaville. Jä
senmaksu edellytetään kaikilta, jotka 
osallistuvat liiton kilpailutoimintaan. 
Kilpailulisensseistä kertyvät rahat tilite
tään Pohjola-yhtiölle vakuutusmaksui
na, joten niillä ei pyöritetä liiton toi
mintaa. 

nut ainoastaan lisenssimaksun, pyydän 
Sinua maksamaan myös vuoden 1991 
jäsenmaksun 60 markkaa tilille Suo
men Liitokiekkoliitto, SYP HKI-Munk
kivuori 217121-4675. Muista kirjoittaa 
pankkisiirtoon nimesi ja osoitteesi, jot
ta tiedän kenen jäsenmaksusta on kyse. 

Lisenssin maksulomakkeessa lukee 
seuraavasti "Jäsenmaksu 60 mk/v. ei si
sälly lisenssiin. Se on maksettava erik
seen." Tämä ei tarkoita, että jäsenmak
su olisi maksettava erillisellä pank
kisiirtolomakkeella, vaan lisenssimak
suun on lisättävä jäsenmaksu 60 mk/v. 
Koska kilpailulisenssi on vapaaehtoi
nen, voit maksaa lisenssilomakkeella 
vain jäsenmaksun. Jos olet jo maksa-

Jos maksat kilpailulisenssin, säilytä 
maksutosite ja vakuutustiedot, josta 
näet vakuutusyhtiön, vakuutuksen nu
meron, korvausehdot ja toimenpiteet 
vahinkotapauksissa. MAKSUTOSlTE 
ON VAKUUTUS KIRJAS I. 

Sivulta 2 löydät tietoa fysikaalisen hoi
don korvaamisesta F- ja B-lisensseistä. 

Ilmoita osoitteesi 
muuttumisesta 
Vuonna 1990 posti palautti liittoon Frisbari-Iehtiä ja 
sääntökirjoja merkinnällä "Vastaanottaja muuttanut" 
yms. 

FRISBARI ja muu materiaali postitetaan siihen osoit
teeseen, joka on jäsenmaksu ja lisenssilomakkeessa 
Jos lomakkeessa on väärä osoite korjaa se ennen 
kuin maksat jäsenmaksun. 

Postista saa postikortteja, joilla voi tehdä osoitteen
muutosilmoituksen maksutta. Lähetä kortti osoit
teeseen 

Suomen Liitokiekkoliitto ry 
PL84 
00331 HELSINKI 

Voit ilmoittaa uuden osoitteen myös Olli Visamon 
puhelinvastaajalle numeroon (90) 698 3503 (Puhu 
selkeästi). 

0 . ' 

Maksut 
LM 

Ei lisenssiä -
A-lisenssi 110 
F-lisenssi 310 
B-lisenssi 40 

LM = lisenssimaks u 

JM = jäsenmaksu 

Terveisin 

Olli Visamo 
Sihteeri 

JM Yht. 

60 60 
60 170 
60 370 
60 100 

SM-90 Liitokiekkourheilun 
JA 

VUODEN 
KIEKKOGOLFF AAJA 

1990 
PALKINNOT 

Palkinnot on vihdoinkin saatu, ja ne tul
laan jakamaan kevätkokouksen yhteydes
sä järjestettävässä palkintojenjakotilai
suudessa. 

sääntökirja 1990 
Sääntökirja on lähetetty kaikille vuo
den 1990 jäsenmaksunsa maksaneille 
jäsenille, ja se tullaan lähettämään kai
kille uusille jäsenille vuonna 1991. 

Mikäli et ole saanut omaa kappalettasi 
ota yhteyttä liittoon. 
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