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Työväenopistojen kurssit ratkeavat liitoksistaan ihmisten hinkuessa
sutimaan pensseleillä tai syventymään omaan jaloon kroppaansa
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NYT ON OTOLLINEN aika rekrytoida seuraava ultimatesukupolvi. Ultimatejaosto on

puhelin ja telefax: (09) 3481 2580
sähköposti: info@liitokiekkoliitto.fi

aloittanut hienon projektin uusien ihmisten rekrytoimiseksi joka torstai järjestettävänä

www.liitokiekkoliitto.fi

hattuturnauksena. Idea on hauska ja erittäin kannatettava. Leppoisasta meiningistä voi

Puheenjohtaja

Sami Holopainen

sitten asteittain taitojen kehittyessä siirtyä I-divariin ja aikanaan SM-sarjaan.

pu heenjohtaja@liitokiekkoliitto.fi
Toiminnanjohtaja

Merja Miettinen

ERI TURNAUKSISSA pelatuista tilanteista käydään kiivasta keskustelua eri

toiminnanjohtaja@liitokiekkoliitto.fi

sähköpostilistoilla. Ne ovat ehdottomasti paras tapa päästä kansainvälisiin ultimate-

Vuoden 2000 jäsenmaksut

Aikuiset 100 mk

tai muihin liitokiekkopiireihin nykyään mukaan. Listoilla vaihtuu tieto, oppii tuntemaan

Juniorit (1981 tai sen jälkeen syntyneet) 30 mk
Kilpallulisenssit

"gurut" ja saa hauskoja vinkkejä oman kehittymisen pönkittämiseksi. Ulkomaille

Ultimatejaosto

Aikuiset 50 mk

opiskelemaan tai töihin menevät saavat helposti niiden avulla treenit pai.kkakunnalla

Juniorit (1981 tai sen jälkeen syntyneet) 20 mk
Yksi/ölajijaosto

Aikuiset 45 mk
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selville samalla kun löytyy uusia ystäviä.

Juniorit (1981 tai sen jälkeen syntyneet) 20 mk
Pankkiyhteys

Merita-Munkkivuori 217121-4675
Ilmoitushinnat

MM-KISOJEN JÄLKEEN monella on varmasti takki tyhjänä. World Games
-kisat Akitassa ovat vielä kaukaisessa tulevaisuudessa, samoin kuin Tsekinmaan

1/1 sivu 650 mk
1/2 sivua 400 mk

joukkue-EM:tkin. Lähempää löytyy helpommin sulateltavia turnauksia joka makuun.

1/4 sivua 250 mk
1/8 sivua 150 mk

On itäturnauksia, opiskelijaturnauksia, SM-sarjaa ja Ruotsiin voi mennä ottamaan

SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti
aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei voida

vanhoista vastustajista mittaa Adventspokaleniin ja Vintertrofeniin. Sisällä on helppo

julkaista määrättynä päivänä tai käsikirjoituksen
mukaisesti. Lehden suurin vastuu ilmoituksen

I

juosta nurmikentän jyystämisen jälkeen ja kiekolla voi kikkailla tuulen puuttumatta

julkaisemisessa sattuneessa virheessä on

!

ilmoituksen hinta.
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asiaan. Ottakaapa jokainen yksi uusi kaveri mukaan ja pidetään hauskaa yhdessä.
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"KUULOSTAMATIA MELODRAMAATTISELTA, tämä on peli, joka kuvastaa kovasti Laakson arvoja", kirjoittaa Forbes-lehti (13.

joulukuuta 1999). Laakso on tietysti piilaakso. Ja peli ultimate. Kyseissä jutussa viitataan muun muassa Joel Silveriin, Matrixin,
Tappavien aseiden ja Die Hardien tuottajaan. Mies väittää olleensa mukana keksimässä ultimatea. Kunnon bisneslehden tavoin
tarina löytää kaikki mahdolliset analogiat ultimaten sekä piilaakson yritys- ja bisneskulttuurin välillä. Paitsi yhden. Mistä tuleekaan
suurin haaste ylivallalle? Kesällä olisi taas mahdollisuus näyttää.

VÄISTYVÄ PUHEENJOHTAJAMME ihmetteli, kuinka 363 aktiivijäsenen liitto voi jatkuvasti tuottaa kansainvälisesti menestyviä

joukkueita. Yksi syy on ainakin se, että sisäsarjamme näyttävät olevan kovatasoisia. Vintertrofenin kulta ja hopea eivät tänäkään
vuonna kotimaisissa finaaleissa paljon painaneet. Kasvun varaa kuitenkin on, parhaimmillaan aktiivisia jäseniä on ollut lähes 500.
Kasvua mahdollistavan junioriroiminnan osalta edellinen hallitus - ja erityisesti ultimatejaosron junioripari Laura Salmikivi ja
Sanna Susiluoto - voivat onnitella itseään. Junioreiden määrä kasvoi viime vuonna ja trendi näyttää hyvältä: maaliskuun loppuun
mennessä juniorijäseniä oli jo enemmän kuin viime vuonna. Osaltaan suomalaisten aktiivisuuden ansiosta tulevan kesän ultimaten
MM-kilpailuissa on ensi kertaa oma virallinen sarja myös tyttöjunioreille.

JUNIORITOIMINNAN LISÄKSI edellisellä hallituksella oli kaksi muuta painopistealuetta, jaosroroiminnan vakiinnuttaminen ja

liiton roimintasääntöjen uudistaminen. Erityisesti ultimatejaosto, vetäjänään enemmän tekoihin kuin sanoihin panostanut Pasi
Tuulosniemi, onkin jo osoittanut roimivuutensa. Jaoscojen hoitaessa -laajemman ryhmän puitteissa -lajiensa operatiivisen
toiminnan pyörittämisen hallitus on voinut keskittyä sille olennaisiin tehtäviin. Pasin sanoja lainatakseni: "coimintamme kehittyy
vain, jos saamme enemmän väkeä hoitamaan yhteisiä asioita. " Jaoscomalli on tärkeä askel siihen suuntaan.

KIITOKSET KOKO viime vuoden hallitukselle ja kaikille jaoscojen jäsenille! Kiicokset myös Jonna Saariselle, jonka jäljiltä liiton

toimisro on hyvässä järjestyksessä. Onnittelut - Jarsolle siis - myös perheenlisäyksen johdosta!

SAM
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Discus tippui täpärästi hopealle kolmannessa ulko-SM-finaalissaan. Noora Sinisalo kiekossa.

Discus hävisi m.estaruuden
Sanna Susiluoto
Heli TLJulqsOie.mi, kuvat
DISCUS JA ATLETlCO kohtasivat naisten SM-finaalissa jo kolmatta kertaa. Ottelun alussa Discuksen otteissa oli havaittavissa lievää hermostuneisuutta, ja Atletico
sai repäistyä muutaman pisteen johdon.
Ottelu tasoittui Discuksen paikkapuolustuksen ansiosta. Puoliajalle mentiin Discuksen johtaessa 8-7.
Discus pysytteli niskan päällä siihen
asti, kunnes Atletico meni ensimmäistä
kertaa toisella puoliajalla johtoon MarjaRiitta Niemen syöttäessä maalin Sara Carlbergille tilanteessa 13-12. Ottelu loppui
Atleticon voittoon luvuin 16-14.
KUTEN FINAALISSA usein käy, ei kum-
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pikaan joukkue kyennyt parhaimpaan esitykseensä. Ottelun taso silti parani loppua
kohti. Erittäin tasainen ottelu tarjosi katsojille jännityksen hetkiä.
Tiukasta taistelusta huolimatta ottelun
henki myös pysyi hyvänä eikä turhia huuLiquidisc vei jälleen mestaruuspylyn Espooseen.

toja pahemmin huudettu.
Pelaajista loistivat kahdeksan maalisyöttöä rohmunnut Atleticon Johanna
Hamberg ja viimeisen maalin tehnyt Kaisa
Rönnqvist sekä Discuksen Sara Wickström
ja Henna Thesleff.

._--_._-----
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Tilastot kertovat:

sisäfinaalit Sipoon ja
Atleticon juhlaa
SISÄULTIMATEN MITALIPELIT pelattiin tänä vuonna Pasilan Palloiluhallissa 9.
maaliskuuta.
Avoimen finaalissa Sipoo Odd Stars
(SaS) juhli voittoa Liquidiscista. Naisten
finaalissa kohtasivat finaalikonkarit Adetico sekä Espoo Ultimate Club (EUC).
Pronssista kamppailivat Turku Terror
ja Helsinki Ultimate Team (HUT) sekä
naisissa Discus ja Espoo Ultimate Clubin
kakkosjoukkue (EUC II).
Ensimmäistä kertaa Suomessa finaalit
myös tilastoitiin sähköiseen muotoon.
Tämä artikkeli on kirjoitettu tilastoinnin
pohjalta.
DISCUS KÄYrTI koko materiaaliaan.

EUC II pyöritti peliä kuuden naisen
voimin, EUC:n pelaajien uupuminen ei
kuitenkaan peliä haitannut, sillä ottelun
lopussa EUC onnistui kirimään Discuksen etumatkaa kiinni.
Pelissä syntyi päivän suurin katkosaldo.
EUC II käytti vähiten syöttöjä maalia
kohden - keskimäärin 4,4 heiton välein
joukkue pystyi tekemään maalin.
Discuksen selkeästi parempi heittoprosentti toi pronssimitalit oranssipaidoille.

niukasti
Avoimessa sarjassa Liquidisc peittosi
Sipoo Odd Starsin edellisten kohtaamisten
valossa yllättävän selkein luvuin 19-11.
Juniorimestaruus meni pitkäjänteistä l
juniorityötä tehneelle SipoolIe. Hamina '
keräsi seitsemän maalia.
Sipoo Odd Starsin Ville Nevalaista hannittaa.

AVOIMEN PRONSSIOTTELU pelattiin

hyvin erikokoisilla joukkueilla. Koko
kauden ajan HUT oli ollut avoimen sarjan
suurin joukkue 20 pelaajallaan. Turun
pelaajalistalla oli vain 11 pelaajaa.
HUT päästi ottelun aikana kentälle
11 pelaajaa. Turku saapui paikalle seitse--- Liquidisc - SOS
Pelattuja pisteitä
Hyökkäyksessä
Syöttöprosentti
Onnistuneita syöttöjä
Poisheittoja
Pudotuksia
Maaleja
Katkot
Markkerikatkot
Tehokkuus
• hyökkäyksessä
• pUOlustuksessa
• koko pel issä
SyottoJa/maall

32
50,0 %
94,8 %
182
5,5
4,5
15
1

män pelaajan voimin. Turun valmennus
luotti valiopelaajiensa kuntoon, sillä osa
pelaajista sai istua penkillä yli puolet pelin
23:sta draivista.
HUT tienasi itselleen pronssin lisäksi
mitalipelien parhaan heittojen onnistumisprosentin, 97% .
VAIKKA EUC OI~nistui tekemään kaksi
katkoa ja Adetico heitti yhdeksästi kiekon
pois, pystyi Adetico silti pitämään sataprosenttisen hyökkäyksensä.
EUC:llä oli vaikeuksia purkaa Adeticon puolustusta, sillä EUC:n osaksi tuli
finaalien korkein heitto-maali-suhde 12,4.
LlQUIDISCIN TAKTIIKKA oli pyörittää
vaihtopenkkiä hyvin tasaisesti. Eniten ja
vähiten kentällä olleiden pelaajien ero oli
vain kahdeksan draivia 32:sta. sas pyöritti peliään vain kolmen miehen ympärillä. Kummallakin joukkueella oli sama
noin 95% heittotarkkuus. sas sortui
Liquidisciä useammin poisheittoihin,
mutta pystyi ottamaan enemmän katkoja.
Liquidisc teki vain yhden heittovirheen enemmän kuin sas, mutta se riitti
tuomaan voiton nuorelle sipoolaisjoukkueelle.
Tilastot saatiin kahdesta Palm~ kämmen·
mikrosta, joihin ol i asennettu UPA:n entisen
coed·sarjavastaavan Alan Harderin tekemä
tilastointiohjelma
(http://www.moshpit.orgj
pilot/). Laitteisiin näpyteltiin kaikki syötöt
sekä virheet. Tilastomerkintöjä saatiin myös
vaihdoista sekä loukkaantumisista.
Täydellinen tilasto: http://www.hut.fi/u/
artsa/u Iti mate. htm I

ELTC~~~ Atletico

Turk~-'---HUT

EUCII

Discus

o

32
25
25
23
23
27
27
50,0 % 56,0 % 44,0 % 60,8 % 39,1 % 51,8 % 48,1 %
95,1 % 90,5 % 92,1 % 83,3 % 96,6 % 76,8 % 91,0 %
174
124
105
50
113
53
141
8,5
11
7 ,5
6,5
4
13,5
10
0,5
2
1,5
3,5
0
2,5
4
17
10
15
8
15
12
15
2 ,5
2
2
3
4
5
6
o
0
0
0
0
0
1

56,2 %
37,5 %
46,8 %
12,1
10
12

62,5 %
43,7 %
53,1 %
10,2
9
9

71,4 %
0 ,0 %
40,0 %
12,4
13
9

100,0 % 50,0 % 88,8 % 50,0 %
28,5 % 11,1 % 50,0 % 38,4 %
60,0 % 34,7 % 65,2 % 44,4 %
7 ,0
6,3
7,5
4,4
9
10
4
16
9
7
11
8

61,5 %
50,0 %
55,5 %
9,4
14
8
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Urheilijan infektiot pitää
Laura Jaakkola

__.___......_.......... _........._....._

INFEKTIOTAUTI ON urheilijan suorituskykyä heikentävä sairaus. Sen varhainen tunnistaminen ja oikea hoito ovat
tärkeitä ja mahdollistavat paluun suunniteltuun urheiluharjoitteluun ja kilpailutoimintaan mahdollisimman pian. On
tärkeää kuitenkin huomioida, että kiirehtiminen liian aikaisin harjoitteluun tai kilpailemaan voi olla vaaraksi ja pitkittää
viikkojakin tervehtymistä.

Infektiotauti: syyt,
seuraukset ja oireet
Infektiot ovat meille jokapäiväinen
riski, liikkuuhan tauteja aiheuttavia mikrobeja paljon ympäristössämme. Tartunnat tapahtuvat herkästi sekä kosketustartuntana että ilmassa kulkeutuvina pisa-

paluulie täysipainoiseen harjoitteluun. Riskien otto ei kannata.

roina. Vaikka urheilijan hyvä peruskunto
suojaakin infektioilta, tartuntoja tapahtuu
runsaasti.
Tavallisimmat tulehduksia aiheuttavat taudit ovat viruksien aiheuttamia.
Oireet ilmenevät joko paikallisina infektiooireina, kuten kurkkukipuna tai ylähengitystietukkoisuutena, nuhana ja yskänä tai
edellämainittuihin oireisiin voi liittyä yleisoireita. Viime mainittu taudin laaja-alaisempi muoto ilmenee kuumeiluna, lihaskipuina ja väsymyksenä.
Virusinfektio voi aiheuttaa myös ruoansulatuskanavan oireita, kuten oksentelua ja ripulia.
Yleisoireita esille tuovassa taudin vaiheessa elimistössä tapahtuu myös lihaksissa muutoksia aineenvaihdunnan alueella
ja sen seurauksena suorituskyky alenee.
Oikea reagointi taudin ensioireisiin
on edellytys mahdollisimman nopealle

Infektiotaudin vakavuutta
on vaikea arvioida
Infektiotaudin ensioireiden ilmaantuessa on vaikea arvioida, kuinka laajaksi
infektio leviää, tuleeko vain lievä paikallisinfektio-oireilu vai ilmaantuuko myös
yleisoireita.
Taudin alkuvaiheessa kova tai pitkä
fyysinen rasitus voi pahentaa taudin kuvaa.
Siksi liikuntakielto ja lepo ovat aiheelliset
toimenpiteet aina ensioireiden ilmaantuessa ja niiden tulee jatkua yleisoireiden
ilmaantuessa. Levon tulee jatkua kunnes
kuume, poikkeava väsymys ja kuumetaudille tyypillinen korkea leposyke ovat
normalisoituneet.
Sen jälkeen voidaan aloittaa ns. toi""'1'---
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Vastuu lääkkeiden käytöstä on aina urheilijalla
PARIN VIIME vuoden aikana yskänlääkkeiden ja flunssalääkkeiden käytöstä aiheutuneet vahinkokäryt ovat lisääntyneet. Dopingtapaukset ovat aina
ongelmallisia paitsi urheilijoille myös
heidän lajiliitoilleen, sillä ne näkyvät tilastossa positiivisina dopingtapauksina
riippumatta siitä, onko kyseessä piristeet vai anaboliset aineet, vahinko vai
harkittu teko. Miten mm. flunssa- ja
allergiakausien lääkitysten aiheuttamat
vahinkokäryt voitaisiin estää?
Terveyttä ei pidä uhrata urheilun
vuoksi. Varhainen hakeutuminen lääkärin hoitoon sekä riittävien hoito-ohjeiden ja lääkehoitojen saanti on urheilijalle erityisen tärkeää.
Urheilijan lääkeaineiden käytössä
tulee kuitenkin huomioida urheiluun liittyvät dopingsäännöt. Urheilijan turvaksi
Suomen Antidoping -toimikunta ADT julkaisee vuosittain uudistuvaa "Kielletyt
ja sallitut lääkeaineet" -luetteloa, johon
on listattu sen hetkiset kielletyt ja salli-
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tut lääkeaineet. Urheilijan on aina syytä
pitää ajan tasalla oleva lista mukanaan.
Näin urheilija voi välittömästi varmistaa
lääkkeensä käyttökelpoisuuden.
On erityisen tärkeää, että urheilija
lääkärin vastaanotolla selkeästi mainitsee olevansa urheilija. Tällöin lääkäri
tietää selvittää, ettei urheilijalle määrätty lääkevalmiste sisällä dopingaineiksi luokiteltuja yhdisteitä, vaan valitsee
sallitun lääkkeen tinkimättä silti hoidon
laadusta.
OSA DOPINGAINELUETTELON aineista on lääkeaineita, joita lääkäri
määrää potilailleen päivittäin. Vastuu
lääkeaineiden käytöstä on kuitenkin
viime kädessä urheilijalla, eikä lääkärin
hoidollisinkaan perustein määräämä valmiste ole urheilijalle sallittu, mikäli se
kuuluu kiellettyjen lääkeaineiden listaan.
Dopingtestituloksen ollessa positiivinen
urheilija voi saada jopa kahden vuoden
kilpailu- ja toimitsijakiellon.

Urheilijan on syytä välttää myös ulkomaisia lääkkeitä, toisilta urheilijoilta
saatuja lääkkeitä sekä luontaistuotteita. Luontaistuotteet saattavat sisältää
urheilijalle kiellettyjä aineita lääkkeiden
tapaan, mutta niitä ei voida kuitenkaan
listata, sillä samankin tuotteen eri valmistuserissä saattaa olla vaihteluita eri
aineosien suhteissa. Kaikista luontaistuotteista ei myöskään tiedetä kaikkia
vaikuttavia aineita.
Urheilijan lääkitys vaatii siis tarkkuutta ja huolellisuutta. On muistettava, että
lääkkeiden ja luontaistuotteiden käytöstä vastuu on aina urheilijalla itsellään ja
dopingsäännöstö velvoittaa urheilijaa.
Lisätietoja:
Liikunta/ääketieteen ja testaustoiminnan
edistämisyhdistys (LIITE)!
Suomen Antidoping-toimikunta
Puh. 09-3481 2030, fax 09-148 5195
office@/iite.s/u.fi, www./iite.com

hoitaa huolella
infektioiden ehkäisy

pumisvaiheen hoito, kevyt liikkeellä olo,
kevyellä kuormituksella harjoittelu ja vähitellen itseään kuunnellen kuormituksen
lisäys, ellei poikkeavia signaaleja harjoitukselle reagoinnissa ilmene. Mitä pitempi
kuumeperiodi on ollut, sitä pitempi on
toipumisvaiheen oltava.
Infektion aikana kilpaileminen ei tuo
toivottuja tuloksia ja voi pitkittää toipumista, jopa vaarantaa sen.
Elimistön poikkeava väsymys tai
heikko rasituksen sietokyky infektiotaudin jälkivaiheessa viestii puutteellisesta
toipumisesta ja voi olla signaali tulehduksesta esim. sydänlihaksen, munuaisten tai muun kehon alueelta. Tällöin
lepovaiheen pitkittäminen on tarpeellista.
Tässä vaiheessa myös lisätutkimukset ovat
tarpeen. Lääkärikäynti, laboratoriokokeet
sekä EKG-tutkimus antavat tällöin lisätietoa infektiotaudin tilanteesta.

• hyvä peruskunto
• tartuntatilanteiden
välttäminen
• influenssaepidemiaa
vastaan rokote

---,._'--"-"----"'---_._"~
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Erityishuomiot urheilijan
infektiotilanteessa:
• taudin ensioireiden
ilmaantuessa lepo aina
aiheellinen
• yleisoireet kuten kuume,
lihaskivut ja poikkeava
väsymys antavat aiheen aina
välttää fyysistä kuormitusta
• riittävän pitkä toipumisvaihe
on tärkeä infektiotaudin
jälkeen: harjoittelu aloitetaan
asteittain kuormitusta lisäten
ja itseä kuunnellen.

~o~. !Tle,ntti ------, -----1

Alä usko lääkäriä
ASTMAATTISENA JA allergisena
nuha- ja köhäpotilaana olen käynyt
yhden jos toisenkin lääkärin vastaanotolla.
Kun astma todettiin , painotin että
kilpaurheilen, eivätkä keuhkot saa hirttää kiinni kovassakaan rasituksessa.
Lääkäri määräsi keuhkoputkia avaavaa
lääkettä. Kotona huomasin, että lääke
on kiellettyjen listalla jos ei ole lääkärintodistusta astmasta. Ei ollut.
Myöhemmin allerginen nuha yltyi
ja käyttämäni antihistamiini teki minusta velton. Lääkäri määräsi uutta,
väsyttämätöntä lääkettä. No ihmekös
ettei väsytä, kun lisäaineena oli pseudoefedriini. Taas huolella doping-punaisella.
Huolimatta siitä, että korostin olevani kilpaileva urheilija, lääkärit määräsivät kiellettyjä lääkkeitä. En usko
enää.
Minsu Rauramo

Rehkiminen kipeänä
voi tappaa

/
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Infektio-oireilun pitkittyminen esim.
kuumeiluna (yli 4 vrk) , voimistuneina hengitystieoireina tai rintakipuina antaa myös
aihetta arvioida tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä.
Virusinfektioon voi liittyä pitkittyessään bakteeri-infektio esimerkiksi korvatulehduksena, poskiontelotulehduksena,
keuhkoputkentulehduksena tai keuhkokuumeena.
Tällöin antibioottilääkitys infektiota
vastaan on aiheellinen.
Infektiotaudin aikana urheilu, fyysinen kuormitus, voi pitkittää taudin paranemista ja altistaa vaarallisiliekin tilanteille, kuten rytmihäiriöille ja jopa äkkikuolemalle.
Sairaana tai toipilaana harjoittelu ei
aikaansaa normaalia harjoitteluvastetta
ennen kudosten paranemista ja toipuminen voi viedä viikkojakin.

Infektiotaudin jälkeen on erityisen tärkeää kuunnella kehon signaaleja ja arvioida harjoitteluun liittyviä tuntemuksia.

Lääkitys tähtää
oireiden helpottamiseen
Virusinfektion hoito lääkityksin on
oireenmukainen.
T ulehduskipulääki tykset
alentavat
kuumetta ja helpottavat kipuja.
Hengityselinoireisiin voidaan käyttää
limakalvoturvotusta vähentäviä lääkkeitä.
Yskän hoito liman irtoamiseksi tapahtuu
höyryhengityksellä, mutta myös limaa
irrottavat yskänlääkkeet voivat olla
avuksi.
Allergiaa tai astmaa sairastavan on
infektiotilanteessa yleensä syytä lisätä lääkitystä välttyäkseen pitkittyvältä infektioIta ja esim. poskiontelotulehdukselta.
Ruoansulatuskanavan oireita lääkitään
myös oireenmukaisin lääkkein, kuten
pahoinvointi- ja ripulilääkkein.

Doping-kielletyt lääkeaineet
otettava huomioon
Infektiotaudin lääkityksenä urheilijalle
on valittavissa hyviä doping-sallittuja
hoitovaihtoehtoja.
Flunssan oireisiin, nuhaan ja yskään
voi saada apteekista ilman reseptiä tai lääkäriltä valmisteita, jotka sisältävät kiellettyjä lääkeaineita, lähinnä piristeitä tai
astmalääkityksenä käytettyjä keuhkoputkia avaavia lääkeaineita. Niiden käyttö voi
olla urheilijalle joko kokonaan kiellettyä
tai käyttöön liittyy rajoituksia kilpailukaudella.
Infektiotaudin lääkitystä harkittaessa
on tärkeää selvittää itselle lääkkeen
käyttö-mahdollisuus.
On myös huomioitava, että astmaatikon lääkitys infektio tauti tilanteessa voi
olla erilainen kuin urheilijakaverin, joten
lääkityksien käyttö mahdollisuudet on selvitettävä yksilökohtaisesti.
Urheilijalla tulee olla käytettävissä voimassa oleva "kielletyt ja sallitut lääkeaineet" -luettelo hoitaessaan itseään.

Kirjoittaja on Liikuntalääketieteen
erikoislääkäri.
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Naisille kauan
MM-kisojen palkintojenjaossa nähtiin
enemmän suomalaisia kuin koskaan.
Pronssimitalit ripustettiin naisten,
sekajoukkueen ja juniorityttöjen kaulaan.
Minsu Rauramo
H§.r.tti .§uor:nel§l "kLJyat
MAAJOUKKUEET TOIVAT ennätyssuuren mitalilastin Heilbronnin MM-kisoista. Naiset saivat vihdoin vaihdettua ikuiselta
tuntuneen neljännen sijansa pronssimitaliin. Edellisen kerran
naisten maajoukkue sai MM-mitalin Oslon kisoista 1990.
Sekasarjasta ja juniorityttöjen sarjasta tuliaisina oli myös
pronssia. Korkein odotuksin kisoihin lähteneet miehet saivat
tyytyä seitsemänteen tilaan. Avoin juniorijoukkue ei menestynyt
aivan toiveitten mukaan. Taakse jäivät vain Japani ja Sveitsi.
Yhdysvaltoja edustavan Furyn raivo ei alkuunkaan riittänyt
hyvin painetta sietäneitä härmättäriä vastaan. Alkusarjassa Suomi juhli historiansa ensimmäistä voittoa
Yhdysvaltoja vastaan murskaluvuin 15-8. Jenkit
nöyrtyivät täysin toisella puoliajalla: suomalaiset
tekivät viisi viimestä maalia.
Pronssimatsiin Yhdysvallat tuli latautuneempana. Tiukka ottelu päättyi 15-13. Ottelussa loisti
Paula Jussila, joka syötti viisi maalia.
Naisten välieräottelu päättyi selvin numeroin
15-9 Japanille. Japanilaisille sattui runsaasti kiinniottovirheitä ja Suomen puolustus puristi monta
katkoa. Puolustuskenttä ei kuitenkaan pystynyt
rankaisemaan turnovereista.
Naisten finaalissa Japani alistui Kanadalle 17-8.
Avoimen finaali oli vauhdikas ja vaarallinen jännitysnäytelmä. Yhdysvaltojen edustusjoukkue Death
or Glory voitti lukuisten loukkantumisten ja rajujen virheiden värittämän ottelun äärimmäisen niukasti 19-18 Ruotsia vastaan.
Suomen avoimen sarjan joukkue ei saanut ratkaisevilla hetkillä peliään kulkemaan. Voitot briteistä ja Australiasta nostivat toiveita hetkeksi, mutta
Yhdysvaltoja ja Saksaa vastaan Suomi oli tehoton.
Viimeisessä sijoirusottelussa miehet pystyivät ottamaan revanssin Japanista.

Katja Kosonen ehtii kiekkoon naisten ottelussa
Japania vastaan (vasemmalla ylinnä).
Tommi Lehto etsii rakoa Hävallan puolustuksesta.
Sara Wickström venyttää markkerina.
Sekajoukkueen pussi puolustus sekoitti vastustajien
kuviot tyynelläkin kelillä. Katri Jalo, Katja Tuominen
ja Anna-Mari Laitila painostavat itävaltalaista
rakentajaa.
Antti Häkkilä pinnistää kiekkoa kohti sekajoukkueen
semifinaalissa Kanadaa vastaan (oikealla).
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kaivattu MM-mitali
SEKASARJAA PELATTIIN MMtasolla toista kertaa. Akitan karsintaehtojen siivittämänä sarjaan osallistui
14 joukkuetta.
Suomalaisten
pussipuolustus
sekoitti useimpien vastustajien konseptit pahasti, jonka jälkeen hyökkäys
pyöräytti stokkan ovet käyntiin.
Pohjoisamerikkalaiset hallitsivat
sekasarjassa. Kovaa mutta rehdisti
pelanneet kanadalaiset tiputtivat
Suomen finaalista 15-10.
Yhdysvallat esitteli aggressiivista
tahtoultimatea ja psykologista sodankäyntiä kultamitalin arvoisesti.
Tasokkaan pelaajamateriaalin loppuminen kesken näkyi Japanin joukkueessa. Etenkin naiset olivat selvästi

kakkoskategoriaa. Härmä voitti yllättävän helposti 15-9.
Sveitsissä pelataan paljon sekasarjaa. Vuorivaltio pärjäsi sekasarjassa paremmin kuin missään muussa.
Joukkue oli tasainen ja pelasi hyvin
yhteen. Maaleja tasaisesta matsista
Suomea vastaan kertyi ainoastaan
seitsemän.
Viime vuosina piristynyt brittiläinen ultimate toi kisoihin useita
hyviä joukkueita. Sekasarjan pronssiotteluun britit lähtivät kovalla asenteella huolimatta selvästä häviöstä
edellisessä kohtaamisessa. Vasta 6-6tilanteessa suomalaiset alkoivat repiä
kaulaa. Pronssisija varmistui selvin
luvuin 15-8.

Suomi ansaitsi paikan
Akitan maailmankisoihin
HYVÄ KOKONAISMENESTYS Heilbronnin
MM-kisoissa varmisti Suomen ultimatejoukkueelle paikan Akitan maailmankisoissa ensi
vuonna. Ultimatea pelataan ensimmäistä
kertaa virallisena lajina maailmankisoissa.
Isäntämaa Japanin seuraksi Akitaan matkaavat Yhdysvallat, Kanada, Suomi, Ruotsi ja
Saksa.
Valinnoissa otettiin huomioon kunkin maan
kolme parasta sijoitusta. Sekajoukkueen ja
naisten joukkueen hyvä menestys tasoitti
Suomen tien Japaniin heti Pohjois-Amerikan
mahtimaiden jälkeen. Suomen kolmanneksi
vahvin sarja oli avoin.

Junioritytöt pääsivät mukaan
Minsu Rauramo
Hartti S~QrD.~J? , .K,~y.?t
JUNIORITYTÖT PELASIVAT ensi kertaa
omaa sarjaa MM-tasolla Heilbronnin
kisoissa. Ruotsalaisen ultimaten monitoimimiehen Paul Erikssonin hanke sai viime
hetkellä tarpeeksi tuulta siipien alle.
Ruotsi ja Suomi ilmoittivat kiinnostuksensa heti, mutta Kanadalla ja Yhdysvalloilla oli vaikeuksia saada joukkueita

Poikien kisat
pieni pettymys
AVOIN JUNIORIJOUKKUE joutui nöyrtymään Heilbronnissa seitsemänneksi. Materiaalin kapeus osoittautui ongelmaksi.
- Ei voi olettaa, että materiaali olisi
kauhean laaja, kun juniorityötä tekee yksi
kaksi joukkuetta, valmentaja Hanne Salonen toteaa.
Kokenein kentällinen joutui pelaamaan
hyvin paljon, ja se kostautui luottokärki
Kimmo Kinnusen kipeytyneenä selkänä
tärkeimmällä hetkellä, puolivälierässä .
- Kovimmilla junioreilla on hyvät
saumat avoimen sarjan joukkueeseen ensi
kerralla. Sipoolaisia lukuunottamattajuniorimaajoukkue oli todella nuori ja kokematon, Salonen analysoi.
Vuoden tulokkaana palkittiin joukkueen
kuopus, 1986 syntynyt Olli Nieminen.
- Olli pystyi pelaamaan mitä paikkaa
tahansa ja pelasti monta käteen jäämässä
olevaa kiekkoa loistavilla hauillaan, Salonen kehuu.

Kimmo Kinnunen oli avoimen
juniorijoukkueen luotlopelaajia (alla).
Mihraban Namiq juoksutli
ruotsalaistyttöjen puolustusta vannoilla
heitoillaan (oikealla).

kasaan. Sarjan ikärajaa nostettiin vuodella,
jotta sarja saatiin pystyyn. Kun vuonna
1980 syntyneet kelpasivat vielä junioreiksi,
vaadittu neljän joukkueen minimiosallistujamäärä täyttyi.
Suomen joukkueessa pelasi vain yksi
ikäluokkaa 1980 edustava pelaaja, Suvi
Kajamaa. Suurin osa tytöistä oli syntynyt
vuosina 1981 ja 1982.
Minneapolisissa 1998 naisten maajoukkueessa debytoinut Marja Elonheimo

oli tyttöjoukkueenkin kuopus: syntymävuosi 1984.
SUOMEN ENSIMMÄINEN tyttöjen
maajoukkue kuittasi kunniakkaasti pronssia. Ruotsalaisista ei ollut nuorille suomalaistaitureille vastusta nimeksikään.
Länsinaapuri sai kerättyä kasaan kummassakin kaksinkertaisen alkusarjan kohtaamisessa ainoastaan seitsemän pistettä.
Pronssiottelussa ruotsalaistytöt esiintyivät

lyhyesti

MM-areenoille
vielä vaisummin, vain viiden pisteen arvoisesti.
Kanada ja USA olivat lopulta omaa
luokkaansa. Ulottuvat ja fYysiset jenkit
olivat rohkeita kiekonkäsittelijöitä, joita
pienehkö Suomen joukkue ei pystynyt
pysäyttämään.
Suomalaistytöt väläyttelivät vakuuttavasti osaamistaan ensimmäisessä Kanadaottelussa. Löysällä asenteella peliin lähteneet kanukit saivat huomata, että

huruvaihteiset suomi tytöt johtivat ottelua. Kalkkiviivoilla atleettiset kanadalaiset
kasasivat pelinsä ja tulivat takaa ohi juuri
tarvi tta van kahden pisteen verran 15-13.
Seuraavassa kohtaamisessa kiekko ei enää '
leijunut suomalaistytöille: maaleja kertyi
vain kolme.
- Hyvän ja huonon päivän ero saattoi
meillä olla tosi hurja. Peli peliltä homma ~
hioutui kuitenkin paremmin yhteen, val- !
mentaja Tuuli Saarento valottaa.

Red Lights jälleen
Hollannin kovin
Hartti Suomela
Syyskuun puolessa välissä järjestetyssä Hollannin avoimessa
ultimaten mestaruusturnauksessa
vahvimmaksi osoittautui Red Lights
Amsterdamista. Loppuotteluvastustaja, saksalainen Feldrenner
kaatui luvuin 16-14.

Gummibärchen
vihdoin Saksan
sisämestareiksi
Hartti Suomela
Karlsruhe Gummibärchen voitti
ensimmäistä kertaa 18-vuotisen
historiansa aikana Saksan sisäultimatemestaruuden. Feldrenner
Mainzista kaatui loppuottelussa numeroin 15-13. Finaalitappio oli
mainzilaisille toinen perättäinen.
Mestaruussarjan kolmas oli
Zamperl (Unterföhring) ja muncheniläinen Mir san mir neljäs.
Heilbronnin MM-turnauksen johtaja
Mark Kendall valmensi The Kidsin
ykkösdivisioonan voittajaksi.

Diskaussuma Saksan
opiskelijakisoissa
Hartti Suomela .
Toukokuun lopussa Kaiserslauternin yliopiston ultimatejoukkue
järjesti yhdeksännet Saksan yliopistojen väliset ultimatemestaruuskilpailut. Samaan viikonloppuun osuneiden muiden turnauksien ja Saksan maajoukkueen
harjoitusleirin takia turnaukseen
osallistui vain 24 joukkuetta.
Tuulisessa ja sateisessa säässä
turnausvoittoon ylsi Kielin joukkue,
joka kuitenkin diskattiin pelaajaepäselyyyksien takia. Niinpä toiseksi
sijoittunut Rostockin joukkue nappasi vuosituhannen ensimmäisen
Saksan yliopistomestaruuden .
Mainzin yliopisto sai hopeaa ja
turnauksessa viidenneksi sijoittunut Darmstadt pronssia (myös turnauksessa neljänneksi sijoittunut
TU Berlin diskattiin).
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Kymmenennessä Paganello-rantaturnauksessa Italian
Riminillä oli mukana suurin suomalaisedustus kautta
aikain. Sekä miesten että naisten sarjassa Suomea
edusti enemmän tai vähemmän kunniakkaasti kaksi
joukkuetta.
Hartti Suomela
Mark Roth
Tarja Koivikko
R81'}$.. Westenb~rg! klJ.v9t ..........................................................
NELIPÄIVÄINEN
Paganello-turnaus
järjestetään perinteisesti pääsiäispyhien
aikaan. Siksi sen ajankohta vaihtelee
vuodesta toiseen. Tänä vuonna tämä
maailman suurin hietikkoturnaus järjestettiin tänä vuonna vasta aivan huhtikuun lopulla, 21.-24. huhtikuuta. Paikalle saapui noin 1 300 pelaajaa kahdeksastatoista eri maasta. Pisimmän matkan
takaa oli turnaukseen saapunut uusiseelantilainen KUPA (Kiwi Ultimate Players
Association), joka kävi pokkaamassa sekasarjan voittopokaalin.
Suomea edustivat naisten sarjassa mestaruuttaan puolustava Maitotytöt, joka
tällä kertaa taipui kolmanneksi, sekä kuudenneksi kirinyt ensikertalainen Villit
Venlat. Avoimessa sarjassa Kaljakko jaksoi
kymmenennelle sijalle ja Mörkö paransi
saijoitustaan pari pykälää.
Lomailemiseen Rimini tarjosi mainiot

puitteet. Sää oli koko turnauksen ajan kuin
morsian: kuuma ja kaunis, vaan ei arvaamaton. Aurinko hiveli hipiää ensimmäisestä kisa päivästä alkaen sellaisella intensiteetillä, että viimeistään kolmantena
pelipäivänä varjopaikat vetivät pitkähihaisiin puseroihin verhoutuneita käristyneitä
suomalaisuroita vastustamattomasti puoleensa.
Viikkoa myöhemmin iho tuntui rasvailusta huolimatta irtoavan kuin huolimattoman remonttireiskan tapetit.
KAHLAUSSYVYISESSÄ

HIEKASSA

pelattuna ultimare on jonkin verran erinäköistä ja erilaisen tuntuista. Raskaampaa se ainakin on. Ja näyttävämpää, sillä
pehmeään hiekkaan uskalsi alun arastelun
jälkeen lähes joka pelaaja räväyttää painovoimaa uhmaavia dyykkejä niin puolustuksessa kuin hyökkäyksessäkin.
Merenranraolosuhreissa oli tuuli luonnollinen vieras. Pelattiinpa niin sivu-,
vasta- kuin myötätuuleenkin, ei kiekko
tahtonut koko turnauksen flikana löytää
ainakaan kaljakkolaisten kurottavia käsiä.

rantaultirnate
larja Koivikko
RANTAULTIMATE (Beach Ultimate) on paljain jaloin hiekkarannalla pelattua
ultimatea. Rannalla pelataan viiden kentällisillä. Kenttä on 75 metriä pitkä ja 25
metriä leveä. Hiekalla juokseminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin nurmikolla
juokseminen, joten rantaultimaten kenttää on oikeastaan isompi.
Dyykkaaminen on helppoa tarvitsematta pelätä loukkaantumista. Toinen etu
on meren vierellä pelaamisen mahdollisuus.
Maailman suurimman ja kauneimman rantaultimateturnauksen koordinaattori Jumpi tuumaa, että rantaultimate vaatii myös pelaajalta enemmän: parempia strategioita, parempia heittoja, parempaa juoksua sekä paljon muuta. Juokseminen kun on hiekassa tavattoman vaikeaa ja jokainen virhe merkitsee paljon.
Pelaaminen näyttää hitaalta suurimman osan aikaa, myöntää Jumpi, mutta se
voi nopeutua sekunnissa. Pelaaja ei voi hetkeksikään laiskistua pelin tuntuessa
rauhalliselta.
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LOISTAVIEN JÄRJESTELYIDEN aivot
kuuluvat Bolognan yliopistossa väitöskirjaansa tekevälle "Jumpille", joka jaksaa
koordinoida ja parantaa turnausta vuodesta toiseen. Joka vuosi Jumpi on yllättänyt uusilla rennoilla kuulutuksillaan. Hän
on kehittänyt erilaisia minuutin pituisia
kappaleita, joilla ilmoitetaan milloin pelit
aloitetaan, lopetetaan ja kuinka paljon
aikaa on jäljellä.
Sponsoreiden määrä on joka vuosi
lisääntynyt ja tänä vuonna MTV Europe
oli paikalla tekemässä ohjelmaa.
Talkootyönä tehdyt järjestelyt sujuivat erinomaisesti. Kentät olivat ensimmäisestä ottelusta lähtien selkeästi merkityt,
pelikiekko aina saatavilla, pelikellon aikamerkit raikuivat ilmoille rannan kovaäänisistä, ottelutulokset olivat liki välittömästi
otteluiden jälkeen saatavilla turnaustoimistosta, turnauslehti tuloksineen ilmestyi päivittäin, ensiaputeltassa oli ammattitaitoista henkilökuntaa ja ruokapalvelu
toimi moitteettomasti 2000 liiran (noin
kuuden markan) lipukkeilla. Kaiken kukkuraksi jokaiselle osallistujalle jaettiin rantatuoli heti kättelyssä.
Kenttiä 80 joukkueen ja kolmen eri
sarjan turnauksen läpiviemiseksi tarvittiin
kaikkiaan kymmenen. Kentät oli sijoiteltu helminauhaksi Riminin keskeisimmälle hietikolle.

PAHAKSI ONNEKSI keskuskentän
uumenista löytyi edellisen rantatapahtuman järjestäjän hiekan sisään unohtama
betonielementti, joka avasi toisena pelipäivänä erään pelaajan jalkapohjan kuin
säilyketölkin.
Pelaaminen nappulakengillä oli kielletty. Ikävä kyllä se ei estänyt joitain
pelaajia käyttämästä kenkiä ja aiheuttamasta varvasvammaa yhdelle suomalaisrytöistä. Useimmat pelasivat pehmeän
upottavalla hiekalla paljain jaloin. Toisen
pelipäivän aamuna ensimmäiset askeleet
hiekalla olivat yllättävän tuskallisia. Jalkapohjista tuntui löytyvän nippu lihaksia,
jotka olivat edellisen päivän rasituksista
erittäin kivuliaassa kunnossa.
Bileitä oli bailuhaluisille neljän turnauspäivän aikana ja välittömässä läheisyydessä vähintään riittävästi. Turnauksen aattoiltana tarjoiltiin pelikentillä yön
pimeydessä raamatullisesti kalaa ja leipää
sekä isompaan nälkään herkullista pastaa
italialaisittain al dente. Freesrylen semifinaalit käytiin maailman parhaiden freestylereiden johdolla yökerhon tanssilattialla
kiinnostuneiden juhlijoiden keskellä.
NAISTEN TULOKSET olivat tänäkin
vuonna kovatasoisia. Maitotytöt kämmelsi
alkusarjassa saksalaista Shoot from the
Hipiä vastaan, ja joutui siksi hurjassa kun-

nossa olevaa Blissiä vastaan jo välierissä.
Ennakkosuosikin paineita ottaneiden Maitotyttöjen tahto ei riittänyt finaaliin asti,
mutta pronssiottelussa Maitorytöt otti selkeän revanssin Shoot from che Hipistä.
Ensimmäistä kertaa Riminille kerätty,
aloittelijoista ja maajoukkuekonkareista
koottu Villit Venlat nappasi kuudennen
sijan.
Avoimen puolella tuuli ei puhaltanut
suomalaisten suuntiin. Ruotsalainen Pacta
sijoittui parhaana pohjoismaalaisena avoimen joukkueena tänä vuonna kahdeksanneksi.
Kovakuntoinen Kaljakko ylsi kymmenenteen sijaan ja veteraani Mörkö Espoo
paransi tulostaan viimevuotisesta poimimalla sijan 23. Avoimen sarjan voittajajoukkue Houston Houndz Teksasista
pelasi kovalla tahdilla finaalin saakka.
Kaikki Paganellon 84 joukkuetta (48
avoin, 24 naisten, 12 co-ed) eivät lähteneet MM-tasoisella pelillä mukaan. Monet
nauttivat mahdollisuudesta tavata pelaajia
ympäri maailman. Osanottajia oli kaikilta
viideltä mantereelta.
Voitot menivät eri maanosiin. Naisten sarjan voittaja Bliss Englannista edusti
Eurooppaa. Avoimen sarjan Houston
Houndz vei pystin uudelle mantereelle.
Coedin voitto meni KUPA:lle UuteenSeelantiin.

POHJOISMAISTEN ultimatepiirien suosioon Paganello on noussut
hurjaa vauhtia parina viime vuonna.
Ensimmäiset pohjoismaisetjoukkueet, Nordic WOlf Ruotsista ja Maitotytöt kävivät kokeilemassa tuntumaa hiekkaan vuonna 1998, jolloin sää oli surkea suurimman osan
ajasta. Maitotytöt näytti taitonsa ja
sijoittui kuudenneksi.
Seuraavana vuonna sana oli jo
alkanut kiertää Pohjoismaissa ja
isompi lauma innokkaita saapui hietikolle. Heidän onnekseen sää oli
aurinkoinen ja lämmin.
1999 Maitotytöt nolotti kaikki
vastustajansa välieriin asti (välierä
ruotsalaisia vastaan loppui tulokseen 15-2) ja voitti Paganello-mestaruuden tiukassa matsissa Englannin Blissiä vastaan.

KUPA Uudesta-Seelannista selätti amerikkalaisen Huck Finnin coed-sarjan finaalissa.
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Mir San Mir kangistui Houston Houndzin käsittelyssä Paganellon avoimen finaalissa.

Kaljakko kova paperilla
Hartti Suomela
AVOIMESSA SARJASSA kilpailleet Mörkö ja Kaljakko koostuivat profiileiltaan varsin erilaisista pelaajista. Paganellossa jo
toista kertaa esiintynyt Mörkö oli nuoremman kaartin pelaajista
koottu joukkue, kun taas biitsiuntuvikko Kaljakkoon oli kerääntynyt niin mittava määrä ikävuosia kuin turnauskokemusta ja -väsymystäkin.
Kaljakon ensimmäinen vastustaja oli italialainen La Dotta.
Ottelu lähti suomalaisten kannalta liikkeelle nihkeästi. Kunnon
eroa vastustajiin ei saatu syntymään ja outo pelialusta teki useaan
otteeseen tepposet. Onneksi vastustajakaan ei saanut peliään
kasattua. Kaljakolle voitto Paganellon aikasäännön turvin 11-7.
Päivän kuumimpaan aikaan Kaljakko asettui Itävallasta kotoisin olevaa thebigez-joukkuetta vastaan. Kaljakko ei esittänyt
yhtään sen parempaa peliä kuin aamunkaan ottelussa. Peliajan
umpeutuessa itävaltalaiset olivat johdossa. Kaljakon reserveistä
löytyi kuitenkin ylimääräinen vaihde: lopputulokseksi 13-12.
Pääsy jatkoon oli varmistettu.

Kova Kaljakko paperia
Toinen päivä oli Kaljakolle lopputulosten kannalta murheellinen. Takkiin tuli joka ikisessä ottelussa. Spekulaatiotjatkopaikasta unohtuivat, kun otimme brittien lisäksi nenään myös hollantilaisilta ja Zamperlin pojilta.

Valmistautuminen otteluun brittiläistä UTI:a vastaan epäonnistui täysin. Vaikka nousimmekin muutaman maalin tappioasemasta tasoihin, emme missään vaiheessa saaneet peliä hallintaamme. UTI:lle kirjattiin ansaittu voitto luvuin 11-~2.
Sydney2000-otteluun joukkue valmistautui jo huolellisemmin.
Epäilys omiin taitoihin oli kuitenkin jäänyt kytemään takaraivoon
ja lepsu puolustus ei saanut vastustajien virtaavaa hyökkäystä aisoihin.
Hyökkäyspuolella Kaljakko kaatui omiin poisheittoihin. Peli
päättyi summerin surahtaessa Kaljakon tappioksi 7-10.
Illan viimeisessä ottelussa saksalainen Zamperl käytti omia
tehokkaita eristyspelejään ja Kaljakko roikkui tuntumassa lähinnä Zamperlin Thomasin poisheittojen turvin. Lopputuloksena oli
päivän toinen häviö yhden pisteen marginaalilla 8-9.
Sunnuntaiaamun otteluun ruotsalaista EI Nirioa vastaan
saapui hiukan huonovointinen Kaljakko. Yön herkistely oli kuitenkin tuonut pelaajien otteisiin rentoutta. Loppunumerot osoittivat
suomalaisten selvää dominointia: 16-8.
Kaljakko totesi karsiutuneensa kahdeksan parhaan joukosta
vain yhden häviön takia. Jos joukkue olisi voittanut lauantain en simmäisessä pelissä UTI:n, olisi sijoitus poolissa ollut toinen.
Maanantain sijoitusottelussa vastassa olivat töpöhäntäiset
Fuzzy Bunniesit Isosta Omenasta. Kamppailu oli tasainen ja molemmilla joukkeilla oli mahdollisuus hoitaa ottelu kotiin. Lopussa
pupupoikien vikkelät rakentajat juoksivat Kaljakon puolustuksen
solmuun ja yhdeksäs sija matkasi New Yorkiin.
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Paganellon energianlähde
Tarj9 J\qiyi.KKo. ....
GIAN PIETRO "Jumpi" Miscione on
italialainen ultimatepelaaja Riminiltä Cota
Rica -joukkueesta. Joukkue järjestää vuosittain Tequila Boom Boomin kanssa huikean ranratapahtuman Paganellon.
Jumpin peliura lähti liikkeelle jo
vuonna 1986. Kovimmiksi turnauksiksi
ultimateuransa aikana Jumpi mainitsee
viidet MM-kisat vuosina -88, -89, -90, -94
ja -96. Parhaimmat muistot ovat kuitenkin kertyneet niiltä ajoilta, jolloin Jumpi
ihastui ultimateen. Leuvenin MM-kisat
1988 sekä GeneveOpen vuosina 1988 ja
1989 olivat vauhdittamassa lopullista lankeamista. Ikimuistoisia hetkiä ovat olleet
lukuisat talviset treenit sateessa ja mudassa
unelmoiden seuraavan kevään turnauksista.
Jumpi uskooo ultimaten olevan loistava urheilulaji monestakin näkökulmasta
ja sitä tulisi levittää mahdollisimman
monen ihmisen tietoisuuteen. Yleensä ultimaten pelaajat aliarvioivat sen suuren
potentiaalisen ihmisjoukon, joka saattaisi
ihastua lajiin ja samalla kasvattaa lajia
tulevaisuudessa. Parhaina keinoina kasvun
edistämiseksi on työskennellä TV:n, sponsorien ja muiden vastaavien tahojen kanssa.
Jumpi muistuttaa, ettei tule tehdä kompromisseja Spirit of the Gamen suhteen.
PAGANELLO SYNTYI pienen porukan
hauskanpitona. Alunperin rannalla pelaili
italialaisia joukkueita yhdessä ja he järjestivät ajoittain yöturnauksenkin. Mukava
viikonloppu ystävien kera paisui 10 vuotta
myöhemmin 1 300 pelaajan ultimate- ja
freestyletapahtumaksi.
Jumpi muistelee, että aikanaan heidän
täytyi turnauksiin päästäkseen ajaa jopa
tuhat kilometriä. Kesän ensimmäiset turnauksen järjestettiin vasta touko-kesäkuussa. Asia karvasteli mielessä, koska jo
maaliskuussa Riminillä on riittävän hyvä
ilma pelaamiseen. Yksi joukkueen pelaajista omisti Beach-nimisen alueen, toisella
oli pieni hotelli ja niin se alkoi.
- Halusimme tehdä ihmiset onnellisiksi, mikä on vieläkin pääsyy miksi jatkamme järjestämistä, Jumpi tuumaa.
Paganellon järjestäjien tavoite on organisoida laatu turnaus antamaan parasta,
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"Jumpi" Miscione on moottori jatkuvasti kasvavan Paganello-tumauksen takana.

mitä he suinkin kykenevät tekemään. Turnaus voitaisiin järjestää yksinkertaisemmin
(ja halvemmalla!), mutta tavallisia turnauksia on paljon. Paganello tähtää erilaiseksi kokemukseksi.

KUNNIANHIMOISENA HAAVEENA on
Paganellon myötä edistää ultimatea. Tänä
vuonna Music TV muutamien italialaisten TV-ryhmien ohella kuvasi paikalla.
Paganellon alkuaikoina ultimatea ei

tunnettu Italiassa. Avunpyyntöihin suhtauduttiin lähinnä naureskellen vasten kasvoja. Nyt tilanne on muuttunut, mutta
vieläkin on vaikeaa löytää toimivaa yhteistyötä.
Turnauksen johtaminen on valtava
urakka. Jumpi hoitaa yhteydet kaikkiin
joukkueisiin. Jokainen, joka haluaa tietää
jotain Paganelloon liittyvää, kysyy Jumpilta. Jumpi johtaa koko "orkesteria" yrittäen pysyä ajan tasalla kaikesta tapahtuvasta. Hänen kynästään lähtee suurin osa
teksteistä verkkosivuille ja esitteisiin. Jumpi
osallistuu myös t-paitojen ja kiekkojen
suunnitteluun. Paganello on suuri vastuu
kenelle tahansa kannettavaksi. Onneksi
Jumpi ei ole niitä ihmisiä, jotka voivat
vain luovuttaa.
Näin isoa turnausta ei kukaan järjestä
yksin. Noin tusina ihmistä työskentelee
paljon ja lisäksi kaikki Riminin 30 pelaajaa osallistuu järjestelyihin. Suurin salaisuus kaiken onnistumiselle lienee järjestäjien välinen ystävyys. He päätyvät usein
lauantai-iltoina puhumaan ja suunnittelemaan Paganelloa. Ilman tätä lämminhenkistä yhteisöä ei Paganello syntyisi: se on
suuri juhla myös jokaiselle järjestäjälle.

Voittoisan Turun joukkueen Eero näyttää sukelluksen mallia.

Dyykkaus on jokamiehen oikeus

VIIMEINEN KUUKAUSI ennen turnauksen alkua on hyvin raskas. Jumpi
Juha.Jokinen ...................._......_._. ..... .
arvelee, ettei voi jatkaa tulevaisuudessa
näin, koska Paganello on kasvanut liian
MIKÄ ON rantaturnauksen ydin? Laasuureksi ja se on iso henkilökohtainen satdukas peli? Hienot ilmat? Puhdas biitsi?
saus. Hänen väitöskirjansa valmistuu sykRento meininki? Paljon uusia katsojia?
syllä ja elämää tulisi suunnitella eteenpäin,
Hyvä taustamusiikki? Tietysti kaikki nämä
todennäköisesti ilman Paganelloa.
ovat tärkeitä asioita, mutta ylitse muiden
nousee mielestäni dyykkailun eli kyntämiJumpin mukaan järjestäjät haluaisivat
luovuttaa, koska he tuntevat tulevansa
sen eli daivauksen eli spörräyksen jne. jalo
hulluiksi projektin vakavoiduttua liikaa.
taito. Tai lähinnä se taidon puute. Rannalla
Mikäli jotain menee pieleen, siitä tulee
nimittäin herkkähipiäisinkin David Hasselsuuri sotku. Tällä hetkellä järjestäjillä on
hof -Iookalike uskaltautuu rantauttamaan
jo lain ja verojen kanssa ongelmia. T urnakehonsa vauhdilla tai vauhditta äitimaan
usta ei voi jatkaa isoa juhlaa järjestävänä
hiekkaiseen uomaan. Kiekon nappaamiryhmänä.
nen on toissijaista, levyttäminen on ekToisaalta Paganello voi kasvaa paljon , sistentialistinen itseisarvo: jos et biitsillä
tulevaisuudessa ja auttaa myös ultimatea
dyykkaa, niin et dyykkaa missään.
kasvamaan. On olemassa mahdollisuus
Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuviedä ultimatea eteenpäin ilman komprona Yyterin ihanainen ranta kutsui seireenimisseja spiritin suhteen ja se miellyttää
en tavoin kahtatoista sekajoukkuetta koJumpia erityisesti.
keilemaan kestävyyttään mukavan pehme- Siksi meidän tulisi löytää keino
ässä, mutta samalla petollisen raskaassa
maastossa. Ensimmäinen päivä pelattiin
Paganellon hengissä pitämiseksi, Jumpi
toteaa.
lämpimässä, mutta sadekuurojen häm-

mentämässä ilmastossa. Illan rantabileisiin ilma kuitenkin tyyntyi ja biitsibailuissa
pogoiltiin mitä täydellisimmässä kesäillassa. Toisena päivänä sää helli pelaajia ja
jätti porottamisen vasta iltapäivään.
Finaaliin pääsivät eetis-turkulais-sipoolais-usalaisjoukkue Kootut Paladud ja Turusta saapunut Turku Te rro r. Turku voitti
vaikkakin alussa kämmäilikin kovasti
saaden vedonlyöjät epäilemään pesäpallomaista sopupeliä. Ottelun jälkeen oli
loppushow'n aika: Baywatch-näytös ja järjestäjien pyynnöstä esitetty YMCA-tanssi.
Jo toisen kerran järjestetty turnaus Yyterissä on mitä parhainta mainosta ulti matelle. Hiekka houkuttelee paikalle kokemattomampiakin pelaajia ja antaa nuorille
pelaajille lievän etumatkan pitkinä pelipäivinä. Raavailla pelaajilla on hallussa tekniikka, mutta kunto pettää hiekkalaatikkonatassa yllättävän helposti. Kun vielä tuuli
on ollut melkeinpä olematonta molempina kesinä, heikommallakin heittotekniikalla on ollut mahdollisuus pärjätä.
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Suomi ei ole enää
liitokiekkoilevan
maailman susiraja.
UIti mate ka rta n
valkoisia aukkoja on
paikkailtu hiljalleen.
Venäjällä ja Baltiassa
ta pa htu u nyt riva kasti.
Latvialaiset naiset
laittavat
suoma la istu risteja
nenuunja
pietarilaiset nuoret
miehet nöyryyttävät
kokeneita
ruotsalaisia.
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Länsi kohtasi pareDlpansa
Venäjältä ja Latviasta
Novgorodin herruus pysyi itärajan takana.
Tarja Koiyikko
VENÄJÄN NOVGORODISSA - Pietarin ja Moskovan välimaastossa - järjestettiin toista kertaa kolmipäiväinen sisäultimateturnaus. Suomalaiset ja ruotsalaiset
kiekkoturistit saivat tunnustaa itämaiden
oppilapset paremmiksi.
Avoimen sarjan voitti fYysisesti ja taktisesti fiksu joukkue Jupiter Pietarista.
Länsimaalaisista pelaajista koottu Sweden
voitti kaikki sarjaottelunsa, mutta hävisi
finaalissa ratkaisevasti.

Pietarilaiset näyttivät
koska pitää voittaa
Avoimen sarjan kymmenen joukkueen
välillä käytiin tosissaan taistelua finaalipaikoista. Länsieurooppalaiset Sweden ja
Europe & Samba club saivat alkusarjojen
pelit kulkemaan hyvin ja nousivat välillä
kiperistäkin tilanteista voittoon.
Erityisesti pietarilainen Jupiter, latvialainen Priekuli ja paikkakunnan oma Novgorod Bears olivat kova pala finaalipäi-

vänä, jolloin länsimaalaisiin iski väsymys.
Pietarilaiset näyttivät kunto kestävyytensä
salat ja korjasivat voiton kotiin.
Yhdessä pidempään pelanneet venäläisjoukkueet ja latvialaiset osasivat käyttää
joukkueidensa pelaajapotentiaalia paremmin hyväksi.
Kolmipäiväinen Venäjän-turnaus oli
eksoottisuudellaan ja vuodentakaisen
"Lord Novgorodin" maineellaan saanut
erittäin paljon joukkueita liikkeelle. Turnaus oli tähänastisista Latviassa, Virossa ja
Venäjällä järjestetyistä turnauksista kovatasoisin.
Venäläisten pelityyli on hivenen aggressiivista, mutta tehokasta. Sääntötietouden kasvaessa eivät pelit enää pysähtele
tietämättömyyteen.

Naisten joukkueet
kehittyvät silmissä
Suomalaisista naisista koottu joukkue
voitti helposti alkusarjan ottelunsa. Joukkue koostui erittäin kokeneista pelaajista
sekä vain muutaman kuukauden pelan-

Länsieurooppalaiset eivät keksineet keinoja Jupiterin pysäyttämiseen.
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neista innokkaista turnausensikertalaisista.
Perinteiseen idänturnaustapaan osa
naisista vahvisti myös länsimaiden miesten joukkueita avoimessa sarjassa hyvällä
menestyksellä.
Naisten sarja yllättäjä oli jo parin viime
vuoden hurjan kehityskauden läpikäynyt
latvialainen Ogre. Tyrmättyjä länsimaiden
edustajia oli Saksasta, USA:sta, Ruotsista
ja Suomesta.
Suomalaisnaisten johdolla järjestettiin
naisille tunnin kestäneet harjoitukset,
joissa kerrattiin sääntöjä, keskusteltiin vaikeista kohdista sekä opetettiin yksinkertaista taktiikkaa ja drillejä tulevia harjoituksia varten.
Innostuneita naisia ja nuoria tyttöjä oli
ilo seurata, koska kaikki opetetut asiat otettiin heti omassa pelissä käyttöön. Nuori
pietarilainen tyttöjoukkue kehittyi kolmen
päivän turnauksen aikana sääntöjä rikkovasta, hosuvasta tyttö laumasta taktikoivaksi ja innostuneeksi ultimatejoukkueeksi, joka rankaisi huolimatonta vastustajaa heti virheistä.

Jupiterin Tolja riemuitsee voittopokaalista.

Venäjän kasvavan
ultimateinnostuksen
ta ustatekijä:

Jegor
Fedorov
Tarja Koivikko

JEGOR FEDOROV on veteraaniluokan
ultimatepelaaja Pietarista. Pelivuosia on
kertynyt jo kymmenkunta ja sinä aikana
hän on aktiivisesti edistänyt lajia Venäjällä.
Hänen oma joukkueensa on monien
vuosien pohtimisen jälkeen päätynyt valitsemaan nimen itselleen. Nimi Jupiter tuo
mieleen niin astrologian kuin Pietarin
oman slangin Piter-nimityksen.
Ultimaten elo Venäjällä alkoi Pietarissa, kun 80-luvun lopussa perustettiin
joukkue kanadalaisten maajoukkuepelaajien ja Paul Erikssonin pitämän kouluesittelyn jälkeen. Toisin kuin länsimaissa yleisesti uskotaan, Ultimatea on siis pelattu jo
12 vuotta Venäjällä.

Venäjän liitto
toimii webissä
Vuosia aktiivisesti lajia Venäjällä kehittänyt Jegor pitää myös käytännössä
venäläisten liittoa yllä webissä. Konkreet-

Jegor Fedorovia hymyilytti Novgorodissa. Jupiter löylytti vastustajiaan taidolla ja asenteella.

tisesti liittoa ei vielä ole eikä sitä ole rekisteröity. Liiton perustaminen ja joukkueiden yhteistyö ' ovatkin seuraavia vaiheita
ultimaten leviämisen kannalta.

Joukkueiden tarkka määrä
Venäjällä ei ole tiedossa
Venäjän tilanteesta Jegor tiesi kertoa,
että Pietarissa pelaa kolme joukkuetta:
VKM, Jupiter sekä Flippers, jonka valmentajana hän tällä hetkellä toimii. Novgorodilainen Novgorod Bears (Nijni Novgorod) järjesti nyt jo toista kertaa Novgorod
the Great -turnauksen ja siellä harjoittelee
myös joukkue Koodesniki Diska. Moskovassa pelaa yksi nimetön joukkue.
Novgorod the Great 2000 -turnauksessa nähtiin ensimmäistä kertaa myös
venäläisten naisjoukkue, Team Russia.
Yksilölajeista pelataan kiekkogolfia hiukan,
mutta samaan tapaan kuin Suomessakin
aikanaan puut korvaavat korit ja kiekkoina
käytetään Discraftin Ultrastaria.
Jegor haaveilee kiekkojen valmistamisen aloittamisesta Venäjällä.
John Lynn Rosemanin kanssa Jegor
suunnittelee Pietariin yliopistoturnausta,
johon tarvittaisiin vähintään viisi joukkuetta.

Vuosien varrella Venäjältä
on käyty Suomessakin
Jegor listasi myös vuosien varrelta kaikennäköisiä ultimaten parissa vietettyjä
hetkiä.
Venäjäntaitoisen Jari Mäkisen oppitunti vuodelta 1996 oli yksi sen vuoden
käänteentekevistä tapahtumista, joka on
johtanut nykyiseen tilanteeseen.

Samaisena vuonna Alex Igor -niminen
joukkue oli treenaamassa ja pelaamassa
Maarianhaminassa sekä hakemassa taktista
oppia suomalaisilta. Tammi-helmikuussa
1996 kävi joukkue Venäjältä treenaamassa
Suomessa ja Jegor muistaa vieläkin, että
molemmat pisteet saatiin viikonlopun toisena päivänä.
Jönköpingin MM-kisoissa oli edustajia eri Itä-Euroopan maista. Kolme pietarilaista edusti Venäjää. Latviasta oli kolme
ja Virosta kaksi edustajaa oppimassa.

Jupiter on vahva
tulevaisuudenlupaus
Jupiter on Venäjän lippulaiva taman
hetken kansainvälisissä turnauksissa.
Vuoden 1999 syyskuussa I?ietarin turnauksen voitti Jupiter, Cannabis sai hopeaa
sekä Nijni Novgorod pronssia. Myöhemmin syksyllä pelatussa Riga Rudens -turnauksessa Latviassa Jupiter tuli kolmanneksi.
Jurmala Bite -rantaturnauksessa Latviassa kesäkuussa Jupiter voitti ylivoimaisesti. Kehitys on ollut huomattavaa edellisvuosien nelossijoista.

talven turnauksia
21.-22. marraskuuta:
Rigas Rudens, Riika, Latvia
16.-18. helmikuuta:
Lord Novgorod, sisäturnaus,
Novgorod, Venäjä
24.-25. maaliskuuta:
Kiek in de kök, Tallinna, Viro
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Hiekkainen juhannus Jurmalassa
Minsu Rauramo
Elin<:3Ko1ovin:a7~.lJ.ya.t

RAJANTAKAISEN KARJALAN
ja Baltian rantoja on siunattu upealla, sileällä hiekalla.

~

Juhannuksena pelattua Jurmalas Bite -rantaturnausta hellittiin
upealla ilmalla.
Nousujohteisia otteita esittänyt
Pietari oli rannallakin pitelemätön.
Finaaliottelussa Ukrainan amerik-

#_,~;

~-

kalaisvetoinen joukkue suomalaisilla naispelaajilla vahvistettuna suli
auringossa hampaattomaksi. Pietarilaisten rohkeat väliheitot pienempien markkerien takaa väsyttivät Ukrainan puolustuksen. Pietari ansaitsi selvän voittonsa
11-8.
Viime vuoden voittajajoukkue Rezekne osallistui ilman parhaita pelaajiaan. Välierässä nuoret
pojat taipuivat niukasti
Pietarille 11-9. Joukkue
väänsi väsähtäneen Ruotsin kumoon pronssiottelussa pisteen erolla.
Jurmalassa
pelattiin
myös kolmen joukkueen
naisten sarja. Järjestäjäjoukkue Ogre esitti jälleen
vahvoja otteita ja antoi
suomalaisille kunnon ottelun. Ukrainasta oli kasattu
joukko nuoria tyttöjä.

~

Elina Hyypöläinen ohittaa voittajajoukkueen pussia imitoivan puolustuksen
Pämun rannalla.

JURMALAN SIIVELLÄ
järjestettiin hatturantaturnaus Pärnussa, muutama
tunti Tallinnasta etelään.
Euroopan Venice Beachiksi
mainitulie pätkälle paratiisia pysähtyi J urmalaan matkalla olevia pelaajia neljän
joukkueen verran.

idän valloituksen historiaa
ULTIMATEKULTTUURIA ON viety itärajan yli Baltialle ja Venäjälle järjestelmällisesti vuodesta 1995 lähtien. Puuhamiehinä ovat toimineet ruotsalaiset
Anders Backman ja Paul Eriksson.
Anders Backman muistelee ihmetellen ensimmäistä matkaansa viisi vuotta
sitten. Jo silloin oli nähtävissä, että edellytykset lajin kehitykselle löytyvät näissä
maissa.
Noin viisi vuotta sitten Baltiassa tai
Venäjällä ei ollut monta ihmistä, jotka
tiesivät mikä frisbee on, saati olisivat
tienneet ultimate-nimisen pelin olemassaolosta.
Nykyään sekä Latviassa että Venäjällä on elinvoimaista toimintaa. Turna-
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uksia järjestetään säännöllisesti Virossa,
Latviassa ja Venäjällä.
Muutamalla latviaisella, ruotsalaisella
sekä Charlie Meadillä vahvistettu Venäjän maajoukkue pärjäsi mukavasti Heilbronnin MM-kisoissa. Venäläisten saldoksi tuli 15. sija. Venäläiset päihittivät
mm. Irlannin, Espanjan ja Etelä-Afrikan
ja pelasivat monta tiukkaa matsia parempia vastaan.

TÄLLÄ HETKELLÄ Backman ja Eriksson työskentelevät Liettuassa kaksivuotisprojektin puitteissa.
Toiveena on saada toiminta kunnolla liikkeelle myös Liettuassa. Perinteisesti Liettua on pärjännyt joukkuelajeissa,

kuten koripallossa, hyvin. Viime vuoden
Jurmalassa nähtiin jo neljän miehen iskuryhmä huippuluokan koripalloilijoita.
Backman ja Eriksson haluavat kiittää
turnausmatkojen järjestäjiä sekä pelaajia.
He toivovat, että tulevaisuudessakin
nämä turnaukset houkuttelevat mukaan
uusia ja vanhoja pelaajia yhtä lailla.
Kaikki suomalaiset pelaajat, jotka
ovat olleet mukana järjestetyissä turnauksissa ja aktiviteeteissa tällä alueella,
eivät välttämättä ole tulleet ajatelleeksi
miten suuren panoksen he ovat antaneet vain osallistumalla. Ilman heidän
osanottoaan ei oltaisi niin pitkällä tällä
hetkellä näissä maissa kuin ollaan.
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Junnalan silkinpehemeä hiekka veti puoleensa pelaajia Ruotsista Ukrainaan asti.
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Ennätysrunsas osallistujamäärä Tallinnassa
Elina Kaartinen

Turnaukseen osallistui ennätykselliset

14 joukkuetta. 34 suomalaispelaajaa sekä

KOLMATTA KERTAA järjestetyssä Tallinnan Kiek in de kök -turnauksessa
25.-26. maaliskuuta useimmat pelaajat
eivät tyytyneet pelaamaan vain yhdessä
joukkueessa, vaan halusivat päästä koskemaan kiekkoon useammin.
Aiempina vuosina turnaukseen osallistuneet Marja-Riitta Niemi ja Susanna Vuorela kertoivat iloisina havainneensa huomattavaa edistystä Viron, Latvian ja Venäjän joukkueiden pelaamisessa.
Suuri pelihalli ja hyvin valittu illanviettopaikka kertoivat järjestäjien eli Team Kik
-joukkueen ja Marko Aron todella nähneen
vaivaa turnauksen onnistumiseksi.

4 ruotsalaispelaajaa oli sekoitettu mahdollisimman tasaväkisiksi joukkueiksi. Osa
pelasi myös Latvian ja Viron joukkueiden
vahvistuksina.
Sunnuntaina liikkui huhuja, että naisten finaaliottelua ei pelattaisi lainkaan ajan
puutteen vuoksi ja koska vastakkain oli
kaksi suomalaista joukkuetta, Unihesa ja
Helgat. Peli pelattiin lopulta lyhyenä. Unihesa söi Helgat maalein 9-6.
Miesten finaalissa kohtasivat venäläinen Jupiter ja latvialainen Ogre. Loppuottelun pelaajat eivät suinkaan kaihtaneet
dyykkauksia ja voimakasta peliä. Mahdolliset puutteet tekniikassaan he korvasivat

nopeudella, ketteryydellä ja tahdonvoimalla. Latvian miehiä laulaen kannustaneen
naisjoukkueen harmiksi voitto meni tasaväkisen pelin lopuksi Jupiterille 15-11.
Turnauksen spirit oli mahtava. Spiritpalkinnot jaettiin koko ajan peliään parantaneelle, ystävälliselle Priekulille (Latvia,
naiset) ja tunnelmaa luoneelle Balkingsille
(Suomi, avoin).
Kokeneiden pelaajien mukaan spiritiä
paransi myös huomio, että suomalaiset
eivät voi enää purjehtia takki auki Tallinnaan, vaan että sieltä löytyy jo vastusta.
Turnauksesta jäi hyvä mieli monelle uudelle pelaajalle, jotka pääsivät mukaan pelaamaan ja kehittämään taitojaan kokeneempien rinnalla.
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Junioreille suunnitellaan omia MMKun aikuisten MM-kisat
siirtyvät neljän vuoden sykliin,
kello tikittää entistä
nopeammin junioreille.
Minsu Rauramo
fjel iJu u IO$Qi~rn i1 klJY?, . .
JUNIOREILLE SUUNNITELLAAN omia
MM-kisoja normaalien MM-turnausten
lisäksi. Maailmanmestaruuskisojen tuleva
neljän vuoden sykli on pitkä junioreille,
joita uhkaa kasvu ulos sarjasta.
Ruotsalainen jokapaikan ultimatepuuhamies Paul Eriksson tutkii parhaillaan
mahdollisuuksia järjestää junioreille omia,
"aikuisten" kisoista itsenäisiä EM- ja
MM-kilpailuja. EFDF:n sihteerinä toimiva Eriksson on käynyt keskusteluja
UPA:n ja WFDF:n sekä eri Euroopan
maiden edustaj ien kanssa.
- Euroopassa pitäisi olla kansainväli-

nen junioriturnaus niinä vuosina, jolloin
ei ole maajoukkueiden MM-kisoja, Eriksson sanoo.
ON VÄLÄYTELTY mahdollisuutta järjestää juniorimaajoukkueiden MM-kisat
Tsekin seurajoukkueiden EM-kisojen
yhteydessä kesäkuun puolivälissä. Yhdysvallat ja Kanada ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa lähettää juniorijoukkue.
Paul Eriksson pitää kuitenkin erillistä
turnausta parempana vaihtoehtona.
- Tsekin kisat ovat kovin aikaisin. Valmistautumisaikaa jäisi niukasti.
- Tarkistan parhaillaan, olisiko Slovakialla mahdollisuutta isännöidä junioreiden MM-kisoja elokuun alussa, Eriksson
paljastaa.
Heilbtonnin onnistuneen kokeilun jälkeen myös juniorityttöjen sarja on tarkoitus järjestää.

Junioriultimaten asemaa aiotaan kohentaa
omilla kansainvälisillä kisoilla.

Sipoosta junioreiden
kaKsoismestari sisällä
Anu Kaltula
SoiJa Nykä.oeo
MAALISKUUN PUOLIVÄLISSÄ yhdek-

sän innokasta junnujengiä pelasi sisäkauden Suomen mestaruudesta Hyvinkäällä.
Pääkaupunkiseudun lisäksi joukkueita
saapui Sipoosta, Lempäälästä, Vaasasta,
Turusta ja Haminasta.
Jo tuttujen seurajoukkueiden lisäksi
paikalle uskaltautui myös uutena joukkueena ltäkeskus.
Pelaajien ikäjakauma oli laaja: nuorimmasta II-vuotiaasta viimeistä vuottaan
junnuina pelaaviin.
SaS:n
Alkuerien
poolivoittajien
ykkösjoukkueen ja Vaasan lisäksi sas 2 ja
EUC selvittivät tiensä välieriin.
Sipoolaiset olivat tällä kertaa lähteneet mittelöihin kahdella suhteellisen tasavertaisella kokoonpanolla - molemmissa
joukkueissa oli sekä vanhoja konkareita
että nuorempia.
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Sipoo pelasi Sipoota
vastaan finaalissa
Sipoon joukkueiden peli kulki loistavasti ja sipoolaiset näyttivät jälleen vahvuutensa lunastamalla molemmat finaalipaikat.
Todella tasaisessa ja vauhdikkaassa
finaalissa nähtiin junnu-ultimatea parhaimmillaan.
Voittajaksi selviytyi - kappas vaan Sipoo ... siis sas 1 maalein ll-lO! Samaisesta joukkueesta valittiin turnauksen paras
pelaaja Olli Nieminen.
Ptonssiottelussa kohtasivat Espoo Ultimate Club ja Vaasa.
EUC:n tyttöpainotteisen joukkueen
mielettömästä tsemistä huolimatta Vaasan
pojat veivät voiton ja pronssin selkein pistein 11-2.
Ottelun jälkeen vaasalaiset rehteinä
pelimiehinä lohduttivat tyttöjä laulamalla
heille serenadeja.

FRISBARI
KAIPAA
KIRJOITTAJIA
JA KUVAAJIA
OLETKO KIINNOSTUNUT lehtemme
ja lajimme tulevaisuudesta? Pysyykö
kynä tai kamera kädessä?
Tekaisepa lehden tekijöiden ja
lukijoiden iloksi pakina, haastattelu,
peli- tai turnauskuvaus, sarjakuva,
tekniikkapohdinta, teemajuttu tai
mitä muuta arvelisit lajilehdessä
voivan olevan. Toivomme kirjoitusten
olevan asiallisia ja otsikkojen kera.
Kuvat ovat erittäin tervetullut lisä,
niillä luodaan elävä kuva lajeistamme. Jäämme jännityksellä odottamaan.
TEY ENOTOT:
Tarja Koivikko
frisbari@liitokiekkoliitto.fi
040-702 5059

kisoja

AYTLYNWBUT
eli Tampereen talviturnaus 2000
UFO JÄRJESTI jälleen jo perinteeksi
muodostuneen Tampereen talviturnauksen lauantaina 15.1.2000 Lempäälässä
Hakkarin liikuntahallilla.
Jokaisessa joukkueessa sai olla mukana
pari vanhaa konkaria, mutta pääosin
pelaaja-aines piti koota vähemmän kokeneista. Lisäksi kentällä tuli olla vähintään
yksi naispelaaja.

kan Lahnat olivat upeissa kilteissään kiistämättä turnauksen cyylikkäin joukkue.
Turnauksen Spirit of the Game -joukkueeksi valittiin LeKi II.
Illan päätteeksi pelattiin vielä perinteinen AlI Stars-voittajat-peli. Vaikka muutama AlI Stars -pelaajista ylettyi Laatokan
Lahnoja hädin tuskin napaan asti, hurjan
kannustuksen saattelemina he puristivat
loppuun asti ja ottelu päättyi ainoastaan
yhden pisteen erolla.

KUNNIANHIMOISET HAAVEET aloittelija- ja naisultimaten edistämisestä onnistuivat hyvin. Turnaukseen osallistui tuttuja joukkueita uudella kokoonpanolla.
Jokaisella joukkueella oli mukanaan
naispelaajia. Kentällä juoksi koko ajan
vähintään kaksi naispelaajaa.
Kisan kovatasoisin joukkue, haminalaisista konkareista koostunut Laatokan
Lahnat, ylsi odotetusti voittoon. Laato-

RENNON PELAILUN lisäksi UFO järjesti pelaajille myös hyviä hoksottimia vaativan kilpailun.
Mitä ihmettä voi turnauksen nimi tarkoittaa, tuo kummallinen kirjainyhdistelmä AYTLYNWBUT?
Suklaata voittivat lähimmäksi oikeaa
vastausta päässeet LeKi:n pelaajat. And
You Thought Last Year's Name Was Bad
Ultimate Tournament.

R.iikka Jahva..n9.in~n..

.:-----_.

._-_._--_.,~---~-_.

Mikä Sinulle on tärkeintä kodissasi?
Kiireetön kahvihetki aamuauringossa
parvekkeellasi? Perintösohva, jolle isoisäsi tapasi torkohtaa? Lastenhuoneesta
raikuvat inkkarihuudot?
Turvallisuus muodostuu monista Sinulle
tärkeistä asioista; arjen tutusta rytmistä ja tunteesta, että elämän palaset ovat
paikallaan. Mutta mikään ei ole niin
yllättävää elämässä kuin elämä itse.
Kotisampo on ratkaisu, joka tekee
kodistasi vieläkin turvallisemman.

Mikä tekee
asunnosta kodin?

Lisätietoja antaa myyntipäällikkö
Petri Takko, puh. 0105144472,
sähköpostiosoite petri.takko@sampo.fi

Ultimaten SM-finaalit

Discus- Discus II 19-4

Suomi-Australia 15-13

Tukholma, Ruotsi 1.-2.7.2000

Pukinmäki, Helsinki 2.9.2000

Liquidisc- Discus II 19-2

Suomi-Englanti 15-12

Avoin sarja:

Avoin finaali

Liquidisc- Discus 19-15

Suomi-USA 7-15

FIN - Örebro 15- 11

SOS-Liquidisc 11-19

HUT- Flyers 19- 2

Suomi-Saksa 9-15

FIN - EI Nino 15- 5

Naiset finaali

HUT-Terror 19-3

sijat 5.- 8. Suomi- Englanti 12- 15

FIN - Skogshyddans IS 9-15

Atletico-Discus (N) 16-14

Flyers-Terror 19-12

sijat 7.-8. Suomi- Japani 15- 13

FIN - STUL 15- 2

Juniorit finaali

HUT-Discus 19-15

Naisten sarja

FIN - Carnegie 15-12

SOS- Hamina 15-7

SOS-Flyers 19-9

1. Kanada 2. Japani 3. Suomi 4. USA

HUT-Discus 1119-4

5. Ruotsi 6. Australia 7. Saksa 8.

Discus- SOS 19-13

Englanti 9. Hollanti 10. Itävalta 11.

Yyteri 1.-2.7.2000

Flyers- Discus II 19-13

Sveitsi.

finaali:

Rajamäki, Nurmijärvi 26.- 27.8.2000
Naiset

Yyteri Beach Ultimate 2000

Suomi-Sveitsi 15-4

Turku Terror-Kootut Paladud 13- 5

Atletico-EUC 12-15

1. divisioona

Suomi-Saksa 17- 15

pronssi: Team-Enter Sandman 8-6

Discus (N)-SEUS 15-0

Tampere, Kauppi,

Suomi-Australia 15-12

1. Turku Terror

Avoin

26.- 27.8.2000

Suomi-Ruotsi 13-15

2. Kootut paladud

SEUS- HUT (N) 1-15

HUT- Discus 19-14

Terror-Jyväskylä Sleepwalkers 19-4

Suomi-Hollanti 15-6

3. Team, Helsinki

SOS- Flyers 19-0

Jyväskylä Sleepwalkers-SOS jr. 19-1

Suomi-Kanada 10-15

4. Enter Sandman, Hamina

HUT- SOS 11- 19

SOS jr.-Terror 0-19

Suomi-Itävalta 15-2

5. Sandfly, Helsinki

Liquidisc- SOS 15-19

Jyväskylä Sleepwalkers-Discus II 15-17

Suomi- USA 15-8

6. Tiku ja avaruusoravat, Tampere

Liquidisc-HUT 18-17

Discus II- UFO Tampere 16-13

Suomi-Japani 11-15

7. Vaasa Saints

Discus-Flyers 19-0

Terror-UFO Tampere 19-3

Suomi-Englanti 15-9

8. WWIN, Vaasa
9. Mustavaris, Pori

Discus-SOS 18-21

UFO Tampere-SOS jr. 19-4

välieräottelu Suomi-Japani 9- 15

HUT-Flyers 19-0

UFO Tampere-Jyväskylä Sleepwalkers

pronssi Suomi-USA 15- 13

10. Lempäälän Kisa 1.

Liquidisc-Flyers 19-0

19-10

Mixed-sa~a

11. Lämpäälän Kisa 2.

Liquidisc-Discus 19-0

Terror-Discus II 19-10

(miesten ja naisten sekasarja)

12. EUC jr.

Discus II-SOS jr. 19-0

1. USA 2. Kanada 3. Suomi 4. Englanti

Ylempi loppusarja:

5. Uusi-Seelanti 6. Saksa 7. Japani 8.

Turku-Sandfly 13-5

Tal i, Helsinki 15.-16.7.2000

Juniorien SM-turnaus

Sveitsi 9. Ruotsi 10. Itävalta 11. Tsekki

Turku- Team 13- 6

Naiset

Massby ja Söderkulla, Sipoo

12. Irlanti 13. Brasilia.

Kootut Paladud-Enter Sandman 9- 8

SEUS- Discus (N) 1-15

19.-20.8.2000

Suomi-Kanada 8- 14

Tiku ja Avaruusoravat-Team 7-11
Sandman-Team 5-8

Ultimaten II SM-turnaus

HUT (N)- EUC 1-15

SOSl-Turku 15-7

Suomi-Irlanti 15-8

SEUS- Atletico 0-15

Vaasa-Lempäälä 10-12

Suomi-Japani 15-9

Sandfly-Oravat 8- 6

EUC-Discus (N) 7-15

Turku-Vaasa 15-6

Suomi-Brasilia 15-2

Turku- Kootut 6-7

Atletico-HUT (N) 15-8

SOSl-Lempäälä 15-7

Suomi-ltävalta15-7

Team-Sandfly 6-2

HUT (N)-Discus (N) 13- 15

SOSl- Vaasa 15-5

Suomi-Sveitsi 15-7

Sandman-Oravat 9-3

Discus (N)-Atletico 4-15

Lempäälä- Turku 8-15

Suomi-USA 9- 15

Kootut-Team 9-3

EUC- SEUS 15-0

SOS2-MIXI15-O

Suomi-Englanti 15-8

Turku-Sandman 9- 5

Avoin

EUC- Hamina 6-15

Suomi-Uusi-Seelanti 15- 9

Sandfly-Kootut 2- 11

Liquidisc- SOS 14-19

MIXI-Hamina 14- 11

Suomi-Saksa 15- 12

Turku-Oravat 10-3

Discus- Terror 19-4

EUC-SOS2 15-11

välieräottelu Suomi-Kanada 10-15

Sandman-Sandfly 10-4

Liquidisc- Flyers 19-6

Hamina- SOS2 15-6

pronssi Suomi- Englanti 15-8

Kootut-Oravat 8- 9.

SOS-Terror 19-10

EUC- MIXI15-O

Avoin juniorisarja (alle 20 v.)

Discus-Flyers 19-2

Lempäälä- MIXI15-13

1. Ruotsi 2. Kanada 3. USA 4. Saksa

Jurmalas Bite

Terror- Discus II 19-8

Vaasa- SOS2 15-10

5. Englanti 6. Suomi 7. Japani 8.

Jurmala, Latvia 24.-25.6.2000

Liquidisc-Terror 19-4

SOSl- EUC 15-1

Sveitsi. Suomi-Kanada 8- 15 Suomi-

Naisten

Liquidisc-HUT 17-14

Turku- Hamina 11- 12

Sveitsi 15-7 Suomi- Englanti 15- 12

Suomi-Ogre 7-5

HUT- SOS 19-13

MIXI-SOS20-15

Suomi-Saksa 7-15 Suomi- USA 9-15

Suomi-Ogre 9-6

SOS- Discus II 19-6

Lempäälä- Vaasa 15-8

Suomi-Japani 15-9 Suomi-Ruotsi

Suomi-Ukraina 11-0

10-15 puolivälieräottelu Suomi-Saksa

Suomi-Ukraina 6-2

sa~a

Ultimaten I SM-turnaus

Ultimaten ja gutsin MM-kisat

12-15 playoff 5.-8. Suomi- Japani

Ogre-Ukraina 11- 5

Tali, Helsinki 17.-18.6.2000

Heilbronn, Saksa 5.-12.8 .2000

15-9 sijoitusottelu 5.- 6. Suomi-

Ogre-Ukraina 9-3

Naiset

Avoin sarja

Englanti 13-15

Avoin sarja (sijoitusottelut)

Atletico-SEUS 15-0

1. USA 2. Ruotsi 3. Kanada 4. Saksa

Tyttöjuniorit (alle 21 v.)

Ukraina II-Flying Fins 11-6

HUT (N)-Atletico 1-15

5. Englanti 6. Australia 7. Suomi

1. USA 2. Kanada 3. Suomi 4. Ruotsi.

Novgorod Bears- Priekuli 11-7

EUC- HUT (N) 15-6

8. Japani 9. Sveitsi 10. Tanska 11.

Suomi-Ruotsi 15-7 Suomi-USA 3-15

Ogre-Moskova 8-10

Discus (N)-EUC 15-9

Hollanti 12. Italia 13. Slovakia 14.

Suomi-Kanada 13-15 Suomi-USA

pronssi : Ruotsi- Rezekne 10-11

Discus (N)-HUT (N) 15- 10

Itävalta 15. Venäjä 16. Irlanti 17. Etelä-

4-15 Suomi-Kanada 3- 15 Suomi-

finaali: Pietari-Ukraina I 11-8

SEUS- EUC 1-15

Afrikka 18. Espanja 19. Taiwan.

Ruotsi 15-7 pronssiottelu Suomi-

1. Pietari

Atletico-Discus (N) 15-5

Suomi-Italia 15-7

Ruotsi 15- 5

2. Ukraina I

HUT (N)-SEUS 15-1

Suomi-Itävalta 15-10

Ikämiehet (yli 30 v.)

3. Rezekne

EUC- Atletico 15-13

Suomi- Ruotsi 11-15

1. USA 2. Saksa 3. Kanada 4. Itävalta

4. Ruotsi

Suomi-Kanada 8-15

5. Englanti 6. Italia 7. Sveitsi 8 . Japani

5. Moskova

Suomi-Japani 12-15

Stocktown Flow Fest

6. 0gre

Avoin
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48 Mohawks, Englanti

1. Jupiter (Pietari) 2. Ruotsi 3. Europe

7. Novgorod Bears

13. Tank girls, Saksa

8 . Priekuli

14. Gazongas, Itävalta

9. Flying Fins

15. Swiss Mix, Sveitsi

Mämmiturnaus

Novgorod Bears (Novgorod The Great)

10. Ukraina II

16. Fresh Eggs, Ranska

Lempäälä 16.4.2000

6. VKM (Pietari) 7. OFK (Ogre, Latvia)

& Samba club 4. Priekuli (Latvia) 5.

17. DDT, Italia

Kananpojat-Jänishousut 20-11

8. Moskova 9. Flippers (Pietari) 10.

Sipoo Open

18. Swiss Chicken, Sveitsi/Saksa

Mämmikourat- Pajunkissat 13-14

Disk Wizards (Nizhiny Novgorod)

Sipoo, Nikkilä 6.5.2000

19. Bonbons roses, Ranska

Yllätysmunat-Kananpojat 10-16

Naiset finaali:

Avoin sarja:

20. Mucche al pascolo, Italia

Jänishousut-Mämmikourat 16-13

Ogre FC - Helsinki U & SC 9 - 6

SOS-Liquidisc 5-11

Avoin

Pajunkissat- Yllätysmunat 12-20

SotG voittaja: Helsinki U & SC

HUT-Discus 12-15

1. Houston Houndz, USA

Kananpojat-Mämmikourat 23-10

1. Ogre FC (Latvia) 2. Helsinki U & SC

Liquidisc-Turku 11-6

2. Mir San Mir, Saksa

Jänishousut-Pajunkissat 18-12

3. Priekuli (Latvia) 4. Venäjä

Turku-SOS 4-11

3. Feldrenner, Saksa

Yllätysmunat-Mämmikourat 15-8

sijat 3.-4., SOS-HUT 6-15

4. Zamperl, Saksa

Pajunkissat-Kananpojat 17-13

finaali Liquidisc-Discus 15-8

5. Catch22, Englanti

Jänishousut-Yllätysmunat 16-18

Lopulliset sijoitukset:

6. UTI, Englanti

DubIin Open

1. Foreign Tongue 2. Les Invalides 3.
Janitors I 4. Pookas 5. Bears 6 . Janitors

1. Liquidisc, Espoo

7. Cota Rica, Italia

Kiek in de kök

II 7. Fish 8. Purple Haze 9 . Farcity

2. Discus, Espoo

8. Pacta, Ruotsi

Tallinna, Viro 25.-26.3.2000

10. Angels 11. Mythago 12. Imperial

3. HUT, Helsinki

9. Fuzzy Bunny, USA

Naiset finaali: Uni -Hesa - Helga 8-4

College 13. Jedi I 14. Fingers 15. Jedi

4. SOS, Sipoo

10. Kaljakko, Suomi

1. Uni-Hesa (FIN) 2. Helga (FIN) 3.

II 16. Cardiff 17. UWE 18. Bears II

5. Turku

11. Collard Greens, USA

Tico-Tico (FIN) 4. Ogre (LAT) 5. Priekuli

Naisten sarja:

12. Copenaghen FC, Tanska

(LAT) 6. Workaholics (EST)

Tampereen talviturnaus

SOS-EUC 0-11

13. FAB, Sveitsi

Avoin finaali: Ogre - Jupiter 11-15

AYTLYNWBUT

Discus- Atletico 10-15

14. Sydney2000, Alankomaat

1. Jupiter (RUS) 2. Ogre (LAT) 3 . Team

Lempäälä 15.1.2000

HUT-SOS 11-2

15. Jet Set Int'I, Belgia

KiK (EST) 4 . Pax Marguerita (SWE, FIN)

1. Laatokan Lahnat

EUC-HUT 11-8

16. Backstreet Toys, Saksa

5. Priekuli (LAT) 6. Balkings (FIN) 7.

2. UFO

sijat 3.-4., Discus-HUT 15-4

17. thebigez, Itävalta

Church (EST)

3. Turku

finaali EUC- Atletico 6-15

18. Pele Mana, USA

1. Atletico, Espoo

19. ZUF, Sveitsi

Lord Novgorod

5. Jyväskylä

2. EUC, Espoo

20. Wall City, Saksa

Novgorod, Venäjä 4.-6.2.2000

6. Naantali

3. Discus, Espoo

21. Team42, Saksa

Avoin finaali:

7. LeKi

4. HUT, Helsnki

22. Salutami 'ntonio, Italia

Jupiter - Klevie Glukhari 15 - 12

8. LeKi II

5. SOS, Sipoo

23. Mörkö, Suomi

SotG voittaja: Jupiter

9 . Pori

24. EI Nino, Ruotsi

MVP: Sasha Sotnikov, Jupiter

Paganello World Beach Ultimate Cup

25. Mental Discorders,

Rimini, Italia 21.-24.4.2000

Slovakia

Avoin finaali: Houston Houndz-Mir San

26. Lumber Huggers,

Mir

Kanada

Co-ed-sarja

27. Chicago, USA

1. KUPA , Uusi-Seelanti

28. Catchup, Itävalta

2. Huck Finn , USA

29. XLR8RS, Belgiua

3. Poughkeepsie, Englanti

30. Patatas Bravas, Espanja

4. Vaasa

Turun LVI-Piste Oy

4. FSL, Sveitsi

(SOTG)

5. Crunch, USA

31. Chevron A. F., Englanti

6. Fun & Games, USA

32. Flying Circus, Itävalta

LVI-alan eri koisl iike

7. 98% Funky Stuff, Saksa

33. Les Invalides, Ranska

8. AGM, Englanti

34. Searching

Ruissalontie 3, Turku

9. I need to sit, Kanada

Woodpeckers, Saksa

10. Paprika 's, Unkari

35. Discipuli, Saksa

11. Blaumiesen, Itävalta

36. La Dotta , Italia

12. Aged to Perfection , Kanada (SOTG)

37. Superfly, Englanti

Naiset

38. Radical, Sveitsi

1. Bliss, Englanti

39. Les Frisbeurs Nantais,

2. Flying V's, Ruotsi

Ranska

3. Maitotytöt, Suomi

40. Mucche al pascolo,

4. Shoot from the hip, Saksa

Italia

5. Old ones, Alankomaat

41. Fattanza FC, Italia

6. Villit Venlat, Suom i

42. Shakers, Italia

7. Coastal Tendencies, USNKanada

43 Forza Elektra,

8. Tequila Boom Boom, Italia

Alankomaat

9. Yahoo, Itävalta

44 Mp, Italia

10. Mavis, Englanti (SOTG)

45 Strange Blue, Englanti

11. Berzerker! , USA

46 Wiz, Sveitsi

12. Ratschkatln, Saksa

47 Mwnci See, Wales

Puh. (02) 253 5311
Fax (02) 253 5123

Kaikki alan tuotteet meiltä
nopeasti - edullisesti
Palvelemme
klo 8.00
La 9.00

17.00
13.00
frisbari
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Olli Visamo (56)
Ta!ontie 3-5 A 3
00320 HELSINKI

10.-11.10.2000

Kouluturnaus, Malmin palloiluhalli, Helsinki

14.-15.10.2000

Juniorpokalen, Tukholma

21.-22.10.2000

Rigas Rudens, Riika. Lisätiedot: Aiga.grasmane@mezi.zm.gov.lv sekä Mark Roth 050-3380738.

27.-29.10.2000

Porr6n Open -hatturantaturnaus, Barcelona

28.-29.10.2000

National Student Ultimate Tournament, Vaasa

18.-19.11.2000

1. SM-turnaus

25.-26.11.2000
9.-10.12.2000

Adventspokalen, Kungsängen. Lisätiedot: jorgen.h.sundberg@telia.se

2. SM-turnaus

13.-14.1.2001

Vintertrofen, Göteborg. Lisätiedot: skogshyddan_fk@hotmail.com

20.-21.1.2001

3. SM-turnaus

10.-11.2.2001

4. SM-turnaus

16.-18.2.2001

Lord Novgorod, Novgorod, Venäjä

23.-25.2.2001

Trinidad & Tobago Carnival Beach Tournament, Port of Spain, Trinidad ja Tobago

24.-25.2.2001

5. SM-turnaus

1.-4.3.2001

South Africa Ultimate Beach Tournament, Clifton Beach, Etelä-Afrikka. Lisätiedot: www.safda.org.za

24.-25.3.2001

Kiek in de kök, Tallinna, Viro

13.-16.4.2001

Paganello, Rimini, Italia

11.-16.6.2001

Seurajoukkueiden EM-kisat, Blsany, Tsekki

Päivämääriin voi tulla muutoksia.

