- --HALLITUKSEN

Minä, allekirjoittanut, en suinkaan ole liittomme puheenjohtaja,
mutta FRISBARIN toimittajana käytän tilaisuutta hyväkseni ja kirjoitan jotakin tälle palstalle.
Jos joku ei vielä satu tietämään,
niin kerrottakoon hänelle, että
liittomme puheenjohtaja MARKO
TIMONEN on jättänyt liiton vuodeksi lähdettyään Hollantiin. Suomen
Frisbee-kiekko-liitto on nyt siis
vailla varsinaista puheenjohtajaa
ja pj:n tehtävät on delegoitu nyt
useimmille ihmisille. Heti tähän
alkuun minun täytyy kiittää expuheenjohtajaamme MARKO TIMOSTA,
joka uhrasi suunnattomat määrät
vapaa-aikaansa liittokiekkourheilun paremman huomisen hyväksi. Markon työpanos on ollut todella arvokas. Markon lisäksi haluan kiittää hänen uskollista ja
käraivällistä avustajaansa,
Minttu Ollilaa, joka mm. vastasi
EM-kisamatkan onnistumisesta.
Eikä pidä unohtaa lajimme " veteraania ., Kainu Mikkolaa, joka on
ollut liitolIemme korvaamaton apu.
Hän on mm. tehnyt asiallisen esittelyn liittokiekkourheilusta ja
sen eri lajeista muutamaan A 4:n
arkkiin.

PALSTA
Näiden alkumuodollisuuksien jälkeen haluaisin palauttaa lukijan
takaisin maanpinnalle ja puhua vähän liiton tämänhetkisestä tilasta.
Mennyt kausi on ollut tuloksiltaan
loistava. SE:t on rikottu lähes
kaikissa lajeissa. EM-kisat tosin
olivat lievä pettymys, vaikka tulimmekin yhteispisteissä toiseksi
Ruotsin jälkeen.
SM-kisoista sen verran, että ne
menivät odotuksia vähän heikommin.
Yleisöä ei ollut tarpeeksi ja kisoista jäätiin taloudellisesti
tappiolle. Hyvänä puolena voidaan
kuitenkin pitää sitä, että urheiluruudussa esitettiin noin kolmen
minuutin mittainen video SM-kisoista. Koska liiton kassa ei ole
todellakaan mikään Roope Ankan
Rahasäiliö, on ensi kesän Helsinki-Open-kisat päätetty pitää Esport-urheilumessujen yhteydessä.
Näin liitto saa sievoisen pääoman loppukautta varten. Sitten
voimme varmaankin järjestää kunnon palkinnot suurimpiin kisoihimme, koska tähän asti ne eivät
todellakaan ole olleet kisojen
arvon mukaisia.

V~ä ja tuntemattomia ja eSittelevät
Yksi aSia, mikä on ollut ikävä
näi~le lajin ~rinäisyydet ja hienoudet
huomata, on jatkuvasti vähenevä
Ehkä joku y~tavi~~äs~ ki~nnostuu lajisj
jäsentemme määrä. Yhden syyn jäsenta ja halua~si paastä si~nä eteenpäin
ten vähenemiseen luulen olevan sen,
että liitto ei ole tarjonnut tarpeek- Silloin neuvo häntä ja rohkaise häntä·
jatkamaan. Toimikaa!
si jäsenilleen, mutta valitettavasti
nuorella 1iito11amme ei ole kovinkaan
~~esursseja,ei taloudellisia eikä henki1ö11isiä. Jäsenten pitäisi nyt
juuri olla kärsivällisiä ja ennenkaikkea aktiivisempia. Koska liiton hommia hoitaa nyt 5-6 teini-ikäistä poikaa ja tyttöä, ei meillä millään ole
aikaa ja rutiinia liiton tehtävien
tehokkaaseen hoitoon. Kaikki meistä
ovat koululaisia ja se leikkaa aika
suuren ajan. Sikåi ei pidä esim.
närkästyä, jos / kun Frisbari saapuu
aina myöhässä (jos saapuu ollenkaan),
sillä sen tekemisessä on tosi kova
urakka. Niin, puhuin jäsenten aktiivisuudesta. Vetoan kaikkiin liittomme
jäseniin, että he toimisivat kukin
omalla tahollaan liittokiekkoilun
hyväksi. Älkää vain istuko kotona ja
ihmetelkö, vaan toimikaa, ottakaa
kiekko mukaan kouluihin ja kaikkialle,
olkaa esillä, pitäkää esitelmiä kiekkoilusta, kirjoittakaa juttuja frisbariin, hankkikaa sponsoreita, säpiskää ja tehkää kaikki mahdollinen liittokiekkoilun hyväksi. Jos kaikki toimivat, voi tämä lajimme olla jonain
päivänä vakiintunut, sitä harrastetaan
kouluissa, siitä kirjoitetaan lehdissä,
kilpailuissa käy paljon yleisöä, lajimme hyväksytään urheiluksi. Vain
hiukkanen intoa ja epäitsekkyyttä ja
jonain päivänä voi ajatella, että on
Tuon paasaamisen Jälkeen pari
ollut lajin veteraanina, ollut tekemässä lajia tunnetuksi ja hyväksytyksi. iloista uutista. Helsingin MeilahKerhojen tulisi pitää klubi tapahtumia , ti on vihdoinkin saamassa kauan
kaivattua flying disc golf-rataa.
eräänlaisia pienimuotoisia Frisbee
Pystyttämistyöt ovat tämän kirjoitfestivaa1eja. Jäsenet kokoavat ystät~ishetkellä täydessä käynnissä.
L~edon suunnasta om myös kantau- tunut tieto, että he olisivat aikeissa pystyttää 18-reikäistä
golf-~ataa Liedon seudulle. Golfkorit~laus on jo todennäköisesti
tehty. Liittomme on ulottanut
toimintaansa myös eräälle uudelle
paikkakunnalle. Toukokuussa pidetyn onnistuneen esiintymismatkan
jälkeen saimme Warkaudesta kaksi
jäsentä ja tOivomme, että he voisivat mahdollisesti perustaa kerhon ja tehdä toiminta aktiiviseksi
myös Itä-Suomessa.
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DDC:n SM-kilpailut;suuremmoiset kisat suuremmoisille ihmisille

Ehdottomas ~i

tiukin pooli oli pooli
yksi .En sin P • Rant ?-J .Kai vola voi ttivat P.Kivisen-H.Kahloksen 2-0.
Sitten K.Koivul8.-K.Vesala voittivat
K.Hämä.l r.isen-K.Hä.nni'-cntsen 2-1 j a
Kivinen -Kahloksen 2-0. Seur2.r v 2.ksi
HämEi.l ä llnen- He.nni ke.inen voitti Ra nte.-J • Ke.ivolgn 2-0; s ekö. K8.h l os-Kivi s en :2-1

•••••• " Break " • ••••••

Suner tasokas kisa DDC:n Suomen mestarnudest e. jyr:;.ttiin H~pi 18.7 ••
Osanott ? jie. oli ylFi.tykselliset 16
p8.ri a joistg useimmat huippuja..Aino a kEdlckia kilp::tili joi t 8 l:: ohdrmnut
ha rmi oli yhden kentän puuttu!!linen;
sen oli joku 'Y'2.r as t ~.nut edelli s enU
p[i.i v:~ni..';' Espoo-Openeissg.Hyi hyi.
Pelaajat oli j a ettu n e l j 2.~i.n · p ooli in
joi s t " k~kGi oli a voirne lle-,yks i
c.ekä nn.isten e tt:.;. juniorisn.rj :1.a v~.r- I
ten.Pelit pe~nttiin siten knhd ell ~
kentc.llä .
En s immEi oene.. pe'l Hs i v:-, t pooli 2 j n
3 ~Pool 2:n 8.10i tti ottelu K.Kgi vo lnJ.K~unpinen vast aan S .Bondestam-J.
ne. Varsin tiuk,:m t Riston j ä lkeen s elvisivät Ka ivola-Kauppinen erin 2-1
voi tt cdikoi .Seura.av :? v 2.r s in mielen';';
kiintoinen ottelu r>el~tti in p OOlin
se i t s enänterr;. otte l un8. :m.TimonenJ. Manninen v s . K . K orp ~ l a-H . Sp oof.
Ensimmä isen ernn Korpelg- Spoof voitti se lvästi 1 2- 3 . Silloin alkoiva t Timonen-Manninen pe12:"a todella rajusti.Toinen erä pnäLtyi 10-12 j ~
kolmas 11-13 Timonen_Manni se lle. Nnin
he voittivat ottelun.Ja tkossa ei
kui tenlea an "D0 jilla ollut rii tt ä vti. s ti onnea ja siten p~ä tyi heid2n ku±ku ka rsit a otteluihin.Poolis t a kaksi pää s ivii.t ~emifinaaliin H.SpoofK.Korpe1ta. j a K.Ka ivola-J.Kauppinen.

Juniori p ooli 3:n finn±istit oliva t
me lko selvästi P.Isola-J. Mi ettinen
s ekä J.S aari~~ki-P.Hämä lä inen.S e n
sij a an pronssist a oli odotettavi ssa
k ova ottelu mutta jo kohtn. pelin alettua menittivä t L ~aks o-Arndt herDanny Md nnis & J ohn Greenwge, UDC
mons a s e kä otteensa peliin:JohanssonJout sikos!-::i voittivn.t s elvEsti 2-0. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pool 4 oli naistan, j a sen ylivoimgisin ryhmä oli mileäpö..s muu kuin"Superll
M.Schildt-T • J ääskelä inen.Huoma tt 8.v8Bti tiu 1:emmi n k;1 rnppa ili vat T • Kohone1'1r-,~ . Ahlström sekö. '.:!rede-S a astamoinen.
Loppujen lopuksi viimeksi mai~ottu
pari oli vahvempi päästen näin finaal iin.

Viime iserill. otte lung- oli Koivu18.-Ve s~.l a vs . Rant A.-J . K:1ivo la .
Ottelu päättyi viime ks i mA.inittu jen 2- 0 voittoon.Tlitf-n semiin
p :~ä s i vä t Koi vul::>.-Vesa l a j C1. K~i 
vola-Rant a

Senifin8.8.1issa Re.nt a-Ka i vo12.
voi tti v a t k2,ikki k olme ottelua .
K. Ka ivol a-J.~a.up~ inen ka.ks i j a
Spo of-Korpela yhden ottelun.Vesala Koi vu12. eivä t s8.avutt nneet
siis yhtäö.n otteluvoittoa s emissä.Finnaliin j a tkav9.t siis Jyrki
Ka i vola-PekkE'. Ra nt e. seke. Ka ri
Kaivola-Juk1ca Kauppinen.
Tuloks et:
1-11 R ~:mt a-J ,Kaivola
K.Kaivola-Kauppinen
111 Sp oof-Korpela
Vesalo.-Koivula
IV
TiT!lonen-M8.'!1lninen
V
Hä~~ l ~i nen-Hännik~ inen
VI
VII Bondest2.m-Rinne
VIII Link o-Niemelä
Kahlos-Kivinen
IX
JUNIORIT:
1.- 2. Is ola- Miettinen
. Sp.arimäki-P • Hämälä inen
). Johanseon-Jout s ikoski
4. Laa kso-Arndt
NAISET :

1.-2. Schildt-Jääskeläinen
Wrede-Sp.astamoinen
3. KOh onen-Ahlström
Finr-,2.1in p1.?ätuornariksi on vali ttu Jouni M8.nnineri .hänen kyvykkyytensä t El.hden sekä Klt'.de i(oruela Doubble-tuomariksi. BOB

Kevään

avauspaukku

Kun jokin Cl.ik8. s itten k erroimme
että j a~ anilaiset oliva t heittäneet 153 metri ä , voimme sen jo
l ä hes unoht a a.Nimi tt ~:'. in PeklClJ.
!lanta heitti 4.4 Pirkkolassa hirvittävät 170 metriä.Eikä siinä
vielä 1cai kki.Koska kenttä v arsin a isesti on noin 150 metriä pitkä osui ki~·kko melkein heti puihin( osuen noin 30m l{orkeuteen),
joten ilman esteitä h "'· i tto olisikantanut yli 200 metriä.Kiekko oli 41 C (172 g) j ~ todistajiakin oli.Eipä vast a avia heittoja a ivan joka päivä heitetä.

' Ava jaiskis at on jo pidetty •. .·
Ne vietiin lti,pi v?rsin mukavissa ja lämpimi ssä merkeissä ~qaliskUun loppuviikolla.Vnikka o snnott ~ jien
määrä ei ollutk~~n suuri, oli se lmi tenkin 8i v an kiitettävä. Vnrsina isinp. kilprdlula j ej2. oliva t:pituus, golf,
t 8.rkkuus, s ek1;i, DDC.
pelo.ttiin e;olfia,
jonka voitti melko niuk2.s ti
mutta kuitenkin rii tt 8.v ä llä
yhdenpisteen erolla Marko Ti-monen.Tuloks ensfI. yhdeksän rei_
kä i s ellä r a dall a oli 40. Toisen:=!. pisteen huonom'DÅ.na ila koi tsivat Kla de Korpei8. jP. juuri
~J3 A: s t 8. kotiutunut Se'Dpo ' Nie!11inen. Junioris P.r jan voitti kukn.prt T!lUU kuin Petri Isol8. itse.
P~tuus ~li seuraavana ja kaikke1n ylliittävimpän?.• Viime tvuOden junioreiden yleismestari
Ka ri Ves a la repä isi finaalissa
kome ~t 90,50 metriä.Toiseks i
tuli sa:'uoin vie Ui. viime kr1.Udella junioreissR kilpn illut
Jyrki K2.ivo18. tu} oks ella 87 m
j o. kolmas oli Bob R:=mt8., 84m.
Na isten pituuden voitti Marja
Suni heittäen uuden SE :n,67,30
metriä.Petri voitti t8.8.S junnuissa. I,·:ist ä hän johtuu ettr;.
k2.ikki pituuden mi t alisti t ol ivat THE TBAM:~tä, eikö muur.>112. osata hei ttä2. pi tuutta~
~ns irnmäi s en9.

Tarkkuuden vei junioreissa PeteL
ja lähes yhtähyvä oli nuori V8.Skio • Avoimenluokan p::>.r a s oli J'\:innu !Jwatt" Rinne ja" naistensarjan Marja Suni.
Lopuksi taisteltiin kauden ensimmäisestä DDC-mestnruudesta.
Miksattujensarjan voitti Suni /Bob ja toiseksi tuli Tuij8. Jääskeläinen / Marko Timonen : voitet~uaan IS?la / Pel tunen;- t'yhmS.n,
Joka tu11 kolmEmneksi.
TAPAAMISIIN JA HEITTET.EHTDIIISIIN
Great flights •••••••••••••••••••
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~--=7 ~o CIW\.<:------DISCATHON
UUSI HAASTE-Yksi kai kein mielenkiintoisinpia näkökohtia liitokiekkourheilussa on se kuinka hyvin se vastaa yleisurheilun asettamia vaatimuksia. Vaikka heitto-kiinniotto
lajit sitovatkin erittäin hyvin erilaiset
liikuntamuodot ',on osa pelaaj ista kuiteRkin
jäänyt jostain paitsi, nimittäin kestävyysjuoksusta.
Kestävyysjuoksu on nykyään noussut suureen kans ::'.nsuosioon.Esimerkiks i USA:ss a
lähes ka ksikymmentä miljoonaa ihmistä
harrastäa pitkänmatkanjuoksua , j a juuri
heille on tämä uusi laji,DISCAT110N eli
Kiekko-Maratooni,luotu.Laj~ on nykyään
erittäin suosittu Ultimate pelaajien ke&
kuudess~ juuri sen peruskuntoa kohott avan
vaikutuksen takia.Nyt t ämä uusi h8.?_stava
laji on rant autume.ss a a Suomeemme .Otta k2.a
se vastaan innolla ja mielenkiinnolln .
Tässä teille-Disc '"='.tltOn.
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Tätä discaåhonia on aikaisemmin Euroopa ssa pelattu Big Belgia Ope.nin Jrhteydessä
ja ,silloin sitä on kutsuttu Speed golfik·si.Varsinainen syntyhetki on määritetty
vuoteen 1975, USA.Jo ensikerralln oli os anottajia yli 150 j a ·voiton silloin va rsin oletetusti vei .ultima te pelaaja Tom
Gockle ohitettu ~~n John Connellyn finaali ssa .
Nykyaikainen disc a thon k:i.ytt f-iä es t i:i. inä
luonnon omi 2.. muodoste l mi a jf'l esteitä hyväks een.Tarkoituksena on kiert ää "do g
le gejä" kiekolla heitt ä en.Esteit ä on
kahdenlai s ia. Yksittäisiä j a tupla e s teitä.Esteet on Ohitett avR määrätyltä puolelta t ai jos se on tupla este niin s en
l ä pi on kiekon l.ennett ä vä ede J.tämää r ä- tys sä suunnassa.Kiekon on lennett ävä estei den ohi , sitä ei S8.a kantaa eikä rollere~takaan hyväksyt ä .
:

1!\_.

0-f1)

YKSITTÄIS
TUPLA
Kun kiekko nouf.ree yl i esteen)esimerki ksi puun.näennalsen ltodellisen korkeuden
yli ,kuvi tellF1.an estedlj atkuv~:m ylös äärettämyyteen estee~ päärungo? kohdalla .
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Pe l i a lkaa kun kiekko ylittää lähtöviivan ja päättyy kun kiekko on kulkenut täydellisesti radan läpi ja yli tt '~ nyt maaliviivan kokon8,an.Pel""ajat kulkev2,t rad2,J la kahta kiekkoa
käytt ä en.Pist e estä mihin edellinen
kiekko on 18,s keutunut ja pysähtynyt
heitetä än toinen kiekko.Heittä jän
on a setettava jal ka tai polvi laskeutumiskohtaan s iten ettei se ole estet-·
tä lähempänä eikä toinen jalkaole tuki
j a,lk8.a edempRnä.I.ie eli . heittopa ikka
on likipitäen kahden :-neliömetrin suuruinen alue kiekon t akan~ .Tilannetta
tarkkaillaan aina seurs.av aan esteesees

nähde/.:~; ~A:~

leri on määritelty :heitto joka
kulkee maata pitkin enemmän kiun
1/3 sen kulkumatkastaan.Satunnaisiin rollereihin ei kiinnitet ä
huomiota.
Pelin voi tt8.j a. on se joka kuljettuaan kiekkoj'a heitt äe n r a dan läpi ja täysin ma aliviivan yli heitettyään oma,El. pienimmän kiertämisaj8.n .HuomFl.tt 2.koot vielä että vain
kiekon on kuljett av 8. r a dan määrFtäm.:.'i reitti j pe12.a ja saa tietenkin oikaista jolloin aikaa säästyy.

Di s c a thon on haast av 8. lp. ji jmk2.
v aatii ennen kaikkea kestävyyt,
/
\.
ttA.:l" A
t ä mutta myöslaaj a!'1. heitto taiI ~o
E. STc.
toa sekä oike antyyunisen ratastrategian oi VP.l t 8mista.Radan
\ ~·1 ~~/
voi helposti pystyttää mihin
t ahansa .Erityisen helpoksi sen
Kun heitto on täysin irronnut I S2.8. pelaa- kilpailemisen tekee myös s~'että
ja poimia m~a ssa olevan kiekon ja lähminkRänlaisia erikois vä~ineitä
teä juoksemaan k ohti Rsken heitettyä .', - ei tarvita.Oike : -> staan ainut vaakiekkoa.Va.ihtoehtoja on kaksi jos 1?elaa- timus on sekuntikello.
Tä män pi t f::i. isi olla sekä pelaajiljalla on mahdollisuus saavuttaa vielä
le että k8.tsojille erittäin jänliikkuva kiekko.
-Jos kiekko liikkuu pitkin ma8.t a voi pe- ni ttä.vä kilpailulaji, jossa johtola2,j a joko pysi=i.yttä1:t kiekon tp,i antaa paikka vaihtuu helposti ja lähes
sen itse pys i=i. htyä .Kuhu...l'lkin tilanteeseen
jatkuva sti.
• l",,"&.1
pätee normaali lien määräytymissääntö.
-Jos pelaaja on hei tt ä.nyt esteen ohi hän
voi jos mahdollista ottaR kiekon kiinni
sefuvie lä l entäess ä . Tällöin heiton on tapahdutta.va kolmen askeleen aikana.Uudelleen heitettäessä on tietenkin aina hei ...
tettävä toinen edelliseltä lieltä kannettu ldekko. Sama8. kiekkoa ei koskaan saa
heittää peräkkäin kahta kert aa .

~It~ ,~u

I

•

Kiekkoista on määrätty seuraavaa:se saa
olla minkä kokoinen ja, mallinen tahc'.llsa
mutta ma teriaalin on turvallisuuden takia oltava sellainen että sen suhteellinen paino ei ole suurempi kuin l(kiekon
on noustava pintaan vaikka s e olisikin
upotettu veteen ylössuin)
Kos ka kaikki pelit pelataan siten ettärataa kiertää yhtä aikaa 2 tai 3 pelaajaa ,vaaditaan pe J aajilta tiettyä varovaisuutta ja vastuullisuutta.Jokaisen on
tehtävä kaikkensa ollakseen estämättä takanaan heittävää pelaajaa mutta jos kiekko kaikesta huolimatta osuu edellä kulke- , ... 4 a" ",€, f2f1\ T'~ : #.J (),,., 1 tL,,,,,,,.,.s71L11'J
vaan määräytyy lie niin ikään normaalist~
~rTu' N€"" T"'t'JA NOIN 'JO
Tietenkin on tilanteita jolloin emo voi
Ht/~()~ · r,,-,
.."" 'EK.U/IJ7t~ vlrAhyödyntää toisia, kuitenkin tämänlaiset
TtVA {UllA' /lJ'f,f'J PIA.J7,.
~VMPI41L~V~
"vääryydet" aiheuttavat diskaamisen.
.1A

Kun kaikki heitot ovat sallitut ovat sen
sijaan jatkuvat "roolerit" kielletyt.Rol-

i(A.aO'TTÖ MAoN 'I/,.q., ~TG ",,6 V'tA-" C)uT~{)F-

&t:ouN/)j:cJA

Ttff.SA

VO ,O.4A.v T/~/'t~.J~· ,'LAiVs"oH;L.u""Z~C""',

.... -..;'(rr~·
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S~omen joukkue kokoontui Helsingin Rautatleasemalla viisitoist~ yli viisi kesäkuun 271nä. Oli alkamassa uuvuttava mutta hauska juna-laiva-j:una.-rnatka kohti
Brysseliä, Benelux...maiden suurimman valtion, Belgian, pääkaupunkia.

Kaikki saapuivatf sovittuun tapaamispaikkaan miltei sovittuun aikaan. ~tä
simme junaan, jossa' Kari Hännikäinen
liittyi iloiseen seuraamme, joka hänen
tulonsa jälkeen muuttui vieläkin iloisemmaksi. Kari tuli siis Turusta mukaan.
Maanantai, 28.6.k10 7 aamulla. Saavuimme Värtanille. Ilma oli pilvinen,
mutta lämmin. Meillä ~ öli noin kaksi tun.tia aikaa ennen junammelähtöä. Veimme tavaramme Central Stationille. Kaivolan Kari ja Joukka pitivät pienen freestyleesityksen asemalla junaansa odottaville.
Pari minuuttia yli yhdeksän saapui ju.nammeasemalle. ~täsimme oikeaan vaunuun
ja valtasimme paikat. Kaikki olivat muka.na. Koko reissun tylsin osuus oli alkamassa.
Kello 17 iltapäivällä pläsimme vihdoinkin tuulettamaan keuhkojamme, kun
matkustimme laivalla Tanskanmaalle. Taxfree shop sai heti paikalla ' 12 nälkäistä
ja janoista asiakasta.
Vaihdoimme junaa Köpiksessä. Olimme
jo voiton puolella, ajattelimme. Enää yksi junavaihto Hampurissa ja sitten vain
suoraan Brysseliin.
Meillä oli Hampurissa vain kahdeksan
minuuttia aikaa vaihtaa junaa. Alunperin
meillä piti olla 12 min., mutta edellinen
junamme saapui neljä minsaa myöhässä, jo-:ten voitte kuvitella, miltä meistä tuntUl
sillä hetkellä. Joka tapauksessa ehdimme
kuin ehdimmekin. Nyt voimme vihdoinkin
alkaa nukkua, kello oli vartin yli 23.

Heräsimme . seuraavana. aamuna tuntia e~
nen perille saapumista. Kiidimme noin
150 kmln tuntivauhdHla koht~ B~sse~iä
ohi Belgian keskiaikaisten llnnoJen Ja
kylien.
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Raahauduttuamme pitkän matkan rautatieasemalta moderniin nuorisohotelliimme aloimme odottaa,että jotain tapah"tuisi.Mutta mitään
ei
tapahtunut.Jouduttiin odottamaan noin tunti
ennen kuin kukaan sai tietää, mihin tavarat'
voidaan laittaa. Emme saaneet vielä huoneita,
koska niitä oltiin juuri siivoamassa edellisten käyttäjien jäljiltä. Kaikki kilpailijat
joutuivat viemään matkakamppeensa yhteen suur een kellarihuoneeseen.
Vibcloink:in jo yli tunnin ai!cat.aulusta jäljessä lähdimme kaikki erään sveitsiläisen
lättyilijän opastuksella metroon,joka vei
meidät kauas Stade Fallonille. Sää oli paikan
päällä hyvin tuulinen. Se~~ 9Ppi kuvaan, koska
ensimmäisenä päivänä oli ohjelmistossa
pituusheitto.Kevyen lounaan, kisalättyjen jaon
ja lukuisten pikku epäselvyyksien jälkeen
suurin osa siirtyi harjoittelemaan.Mainittakoon, että harjoitusten parhaan heiton sinkosl
Suomen Jyrki Kaivola, noin 140 metriä. Har
joittelijoiden joukosta erottui kuitenkin
selvästi 15 -vuotias ruotsalaisnuorukainen ,
joka heitti koko ajan tasaisesti 120 metrin
pintaan. Tämän ihmemies, Roger -Moore"
1l1agnussonin, ennätys'~ :harjoituksissa on 215 metriä, jonka hän heitti vaatimattomasti kotipihallaan.
Kun itse kilpailu pääsi alkamaan, oli saa
muuttunut ikävän oikukkaaksi. Vähän väliä tuli oikein mehevä sadekuuro, joka tyhjensi
tehokkaasti kentän ihmisistä.
Pituuskilpailu meni suomalaisilta odotettua
heikommin. Suurin toivomme J~ki Kaivola epäonnistui pahoin ,.
Heikosti meni kilpailu myös !obllta ja Käpiltä.
Sen '&1ijaan Timosen Karkolla kulki ihan muka',:vaati: hän heitti uuden SEln, 106,10. Marko
pääsi semeihin viimeisenä ohittaen mm. kovan
ruotsalaisen, Cristophe Schöttin.
Juniorisarjassa Suomen poikien menestys oli
odotetunlainen. Joukka Miettinen sinkautti
88,84 ja Jarmo saarimäki 85 ja risat. He jäi vät kolmanneksi ja neljänneksi kovien ruotsalaisjunnujen jälkeen. r:Roger Magnusson heitti
semeissä 115 m.
Tyttöjen sarjassa meni Suomella ihan kivasti
Alkukilpailun voitti Maini Schildt uudella SEtuloksella 68,30 • Toiseksi tuli englannitar
Liz Reewe ja kolmanneksi Tuija Jääskeläinen •
Finaaliin pääsivät laini ja Liz.

]
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Kilpailujen jälkeen Ruotsin freestylekyvyt
pitivät näytöksen, joka otettiin videolle ja
t elevisioitiin seuraavana päivänä viiteen Euroopan maahan.

Tois ena päivänä oli vuorossa DDC ja tark _
ensimmäinen kierros • Jälleen oli epäselvää , kuka tekee mitäkin, junioreita mm.
lait et tii n miesten sarjaan. Kaikesta huolimatta kilpailu päästiin aloittamaan ja kahdeksan
kentt ää oli koko päivän kuumassa käytössä.
Suomen tyttäret Maini ja Tuija tulivat toiseks i parin Liz Reewe-Marianne Spiegelhofer
vo i ttaessa. Junnusarjassa pari Jouni Miettine n-Petri Isola voittivat neljä matsia viidestä. Häviö tuli ruotsalaisia vastaan 1-2 •

ki~ta · sinä päivänä. Jarmo johti kirkkaasti MTAsn jälkeen. THClssä Jarman eka h
heitto olisi ollut 70 m -uusi SE- mutta
juuri, kun hän oli saanut kiinni, hän
kompastui ja pudotti. Tämän jälkeen hän
ei saanut ollenkaan tulosta ja putosi
pelistä.

k~ude n

J oukka ja Pete tulivat toiseksi ja Suomi s ai näin ensimmäiset mitalisijansa.
Miesten sarjassa suomalaisista parhaiten menestyi pari Bob Ranta-Marko Timonen , mutta heillä ei ollut asiaa kärkisi joille. Ruotsalaisilla meni DDC aika
mukavasti, sillä he valtasivat miesten
s arjassa kolme ensimmäistä sijaa. Kil~:
pailu venyi myöhään ja lopussa vain naa.purimaan pojat ratkoivat finaalipaikkoja.
Finaaliin pääsivät lopulta parit Peter
Janss on-Dieter Johansson ja Micke Hjärtsj ö-Jonn-Peter Gardsholl.
~arkkuuden 1. kierros ei meikäläisiltä
mennyt aivan putkeen, lukuunottamatta
fari Hännikäisen tulosta 14, joka oli
ekan rundin paras. Muuten tarkkuuskilpailusta suomalaisten osalta ei kannata
edes puhua.

No, ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Tyttöjen sarjassa Tuija Jääske ~
läi nen pääsi finaaliin ja saman tempun
teki yllättäen myös Joukka juniorisar jassa. Hän heitti MTAsta 9,55 ja TRCltä
56 m • Miesten sarjassa ei suomella
myöskään mennyt ihan nappiin, ja viime
vuoden ENsn uusiminen jäi pelkäksi haa veeksi.
Koitti perjantaipäivä ja hirvittävä
helle. Tuo perjantai oli ehkä odotetuin
kisapäivä, sillä silloin olivat vuorossa
paljon polemiikkia herättänyt discaton
ja freestylen alkukilpailu ja semit. Minä, joka tätä kirjoitan, en suvainnut
loistaa läs~olollani discatonin pelipaikalla, jot«n ea- voi sanoa paljon mi tä.ä.n.
Luotettaviksi todistetuista lähteistä
sain kuitenkin kuulla, että meidän Bobi
oli tullut kuudenneksi ja voitti mm.
Sohöttin, josta saavutuksesta hän oli
kovin ylpeissään(?). Disoatonin voitti
Ruotsin Ofhbc:.yq

Päivän kilpailujen jälkeen illalla
meitä kunnioitti läsnäolollaan vuoden
1978 freestylen MM Evan David.Hän oli
lomailemassa Euroopassa ja tuli meidän
s ilmiemme iloksi heittämään styleä.Hän
oli uskomattoman hyvä. Enemmän Evanista
Super -Z:ssa •

Torstaina oli ohjelmistossa SCF
ja
tarkkuuden toinen kierros. Hännikäisen
Kari epäonnistui pahoin toisel~. kierrok
s ella ja heitti vain 8, eikä päässyt finaaliin. Torstai oli muutenkin Suomelle
oikea epäonnen päivä. Maini nimittäin
heitti ensin MTAassa johtotuloksen
ja
uuden SE:n, 7,5, mutta ei THCsssä saanut
tulosta lainkaan. Sääli, sillä näin Maini menetti mahdollisuuden yleismestaruuteen. Toinen epäonninen oli Jarmo Saarimäki , joka tyylikkäästi vimpautti:J'lTAsssa
10.5 toiseksi paras heitto kai -

•

Discatonin Ja safkan jälkeen koitti
kaikkien odottama Freestyle isolla Fsllä.
Osallistuvia joukkueita . oli ilmoittautunut liki kolmekymmentä. Joukkueet ran kattiin neljään pooliia.Kustakin poolista
kaksi parasta joukkuetta pääsi semeihin
Näin saadut joukkueet jaettiin kahteen
pooliin. Näistä kahdesta poolista pääsivät kaksi parasta finaaleihin.

Ensimmäisenä finaalilajina oli miesten
DDC (naisten ja junnujen finaalithan oli
käyty jo aikaisemmin). Todella tiukassa
ja .jännittävässä ottelussa voittajiksi
selviytyivät Dieter "ohansson ja PEr:m
JANSSON.Belgian liiton puheenjohtaja selosti koko ajan ottelua yleisölle.DDCsn jälkeen seurasivat yleisöä varten mukaan ote~
tut täytelajitl tippaus- ja del83'skabat.
Del83'kisan voitti Bobi

Kilpailu oli kovaa ja nähtävänä oli
mitä erilaisinta freestyleä: englanti laisten "hajujen" huippuvaikeita temp p~j.a, Ruotsin
parhaiden superkaunista
styleä, ~ eräiden hupsujen ilmapallopel leilyä, jossa ei lätyllä ollut mitään si.
jaa~ , ja saksalaisten voltteja ja kuperkeikkoja. Käpillä, Bobilla ja Kartsalla
menivät semit aika nappiin ja he pääsivät kevyesti finaaliin. Muut ffinalistit
olivat Ruotsin ykkösioukkue, Saksa.ja
Englannin hajut.

M1esten tarkkuuden voitti - kukas muu
kuin PErER JANSSON: tuloksella 14. Naisten pituudessa oli ~aras Maini Sohildt,
'joka paransi aikaisempaa SEltään numeroihin 70,90. Junioreiden pituuden voitti
Roger Magnusson sadan metrin ylittävillä
heitoillaan. Toiseksi tuli hänen seuratoverinsa Emilsson. Miesten pituuden voitti
jälleen kerran Mikael Belaew 120 mln haamuhei tollaan.

Yksityiskohtaisempi raportti EM-freesty.
lestä on luettavissa Super-Z kakkosessa.
Lattantåina' oli Golf -yhdessä mahtavassa
puistossa," jollaisesta kukaan ei ole koskaan osannut edes uneksia. Kun kaikki 0livat saapuneet, lähdimme kävelemään ra'taa ympäri. Kun tulimme takaisin lähtö paikalle, lähti jokainen ryhmänsä kanssa
omalle aloitusreiälle. Ryhmät kantoivat
itse lähtöpaikkansa korin paikalleen.
Edellisenä yönä oli ollut kaamea UKkonen ja päivälläkin oli vielä pilvinen
ja kostea sää. Ruoho oli inhottavan märkää ja kengät kastuivat oitis.
Kaikista epämukavuuksista huolimatta
kilpailu käytiin sisulla loppuun. Golfba.a.na oli vaikea, jännittävä,Aå vaihtele..
va. Radalla oli vain yksi dogleg.
::luomen jol1kk1Jeen paras oli Marko Timonen tuloksellal6~ voittajan tuloksen
ollessa 63. Samana päivänä ~qyn finaalin jälkeen voittajaksi selviytyi PEr:m
JANSSON. Naisten sarjan voitti Marianne
Spiegelhofer ja juniorisarjan Roger
"Kone" Magnusson.

Vihdoinkin koitti sunnuntai, finaali päivä. Sää ei ollut mikä.ä.n paras mahdol linenl tuuli oli navakka, taivas pilvessä
ja lämpötila viidentoista asteen kieppeillä. Odotettavissa ei siis ollut mikään
yleisömenestys •
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Kaikkien pitämä Cristophe Sohött voitti
SCFsn. Hänen laaja haastattelunsa on Super-Z kakkosessa. Junnujen SCFsn voitti
niukasti meidän oma poikamme Joukka Miettinen. Tyttöjen sarjan voitti Itävallan
Marianne Spiegelhofer ja toiseksi tuli
Tuija Jääskeläinen.
-

-

Freestylen maailmanmestarit Jeff Felberbaummmm ja Krae VanSikle esittivät finaalien välissä upean ohjelmansa, joka ei
'jättänyt ketään kylmäksi.
Viimeisenä kilpailulajina olikin kaikkiea
odottama freestyle. Ensin oli naisten vuoro.
Liz Reeve ja M.Spiegelhofer veivät niukasti
voiton hiukan tsempittömiltä Tuijalta
ja
Mainilta.
Juniorisarjan voiton vei pari Jouni Miettinen-Petri Isola. Toiseksi tuli sveitsiläispari.
Kisat päätti Miesten freestyle. Voiton
veivät odotetusti Ruotsin trippelaPeter
Jansson-Jan Ekman-Da.n Rösmark. Toiseksi tulivat brittipojat Adrian Wainwright ja C.
Cununans. Kolmanneksi jäivät ~onen petty mykseksi- Suomen kolmikko Pekka Ranta-Kari .
Vesala-Kari Kaivola. Heillä oli epäonnea oi~
kein roppakaupalla, sillä he saivat vain
muutaman satsin loppuun saakka. Neljänneksi
jäivät semeistä ohjelmaansa muuttaneet germaanit, jotka tekivät parikin volttia.

Loppu je n lopuksi on to dettava, ett ä
Suomella meni odot ettua pal j on huonommin.
Miest en sarja ol i s uur i pettymys . J uniori_
s arjassa ol isi ehdot tomasti p i tänyt pärjät ä
paremmin. Täytyy kuit enkin muis taa, ett ä
Joukka tul i kolmanneksi yhteispist e i ssä.
Naisten sarjass a Ma ini oli il oine n y llät ys ,
mutta epäonnistutt uaan SCF: ssä hän menett i
mahdoll is uut ens a y l eismest ar uut e en ja j ä i
kol manneksi . Uusia Suomene nnät yksiä hän teki oikein tukut tain.

'Pe. h- ~ 1S0 ~ 0.. I F [ N 033

Heti karsinnassa tehtiin ennätystuloksiin parannusta. Miesten
sarjasta tehtävän otti hoitaakseen
Bob Ranta (114,55 m) ja juniorisarjassa mahtavalla 120 metrin
heitollaan Hannu Kahlos.
Päivän parhaasta tuloksesta vastasi kuitenkin Kari Vesala, joka
siirsi suomenennätyksen nimiinsä
heittäessään finaalikierroksella
138 m. Myös hetken SE:tä hallussaan pitänyt Bob Ranta heitti
yli 130 m.
Ainoa staan naisten sarjassa
ennätys (86,55 m) jäi ikävä kyllä
rikkomatta.
MIEHET: karsinta
1. Bob Ranta
114,55
2. Kari Vesala
112,15
3. Jyrki Kaivola 107,80

finaali
1. ' Kari Vesala
138,00
2. Bob Ranta
131,80
3. Jyrki Kaivola 119,15

Pituus
Ensinäkymä ikkunasta lauantai aamuna ei luvannut parasta mahdol~ista:
sää näytti pilviseltä ja sa~e1se~ta.
Edellisiltainen kova tuulik1n 011
vaimentunut lähes henkäykseksi.
Mutta kellon lähestyessä.kahtat?ista ilma kaikeksi onneks1 paran1 ja
tu~li yltyi.
Kovan tuulen ans i osta k~lpail~sta
tuli nimensä veroinen, ~a ~nnatyk
Bet rikottiin reippaast1 m1es~en,
sekä junioreiden sarjassa, va1kka
osanottajamäärä ei ollutkaan paras
mahdollinen. Kilpailusta puuttuivat
mm. miesten ja juniorei~en senhetkisten pituusheiton SE-tulosten
haltijat: Marko Timonen ja Jarmo
Saarimäki.

JUNIORIT: karsinta
1. Hannu Kahlos
120,00
2. Jouni Miettinen 108,00
3. Mikko Viitasaari 92,30

finaali
1. Petri I sola
102,30
2. Hannu Kahl oB
100,00
3 . Jouni Mi ettinen 88, 20

NA ISET: finaal i
1. T. Jääskeläinen 79,90
2. M. Schildt 77,20
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PITUUS MIEHET
1. Marko Timonen
2. Jyrki Kaivola
3. Kai Koivula

MTA JUNIORIT
112.20 m (SE)
106.00 n
104.20 n

TARKKUUS MIEHET
1. Jyrki Kaivola
2. Pekka Ranta

3. Kari Hännikäinen

10

1. Pekka Ranta, Kari Vesala,

8

Kari Kaivola

7

2. Junnu Rinne, Jyrki Kai vola,

86.55 m (SE)
73.30 n
73.30 "

3

6.6 s
5.0

n

101.85 m (SE)
95.15 "
86.70 n

TARKKUUS JUNIORIT
1. Timo Vaskio
2. Mikko Laakso
3. Hannu Kahlos
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1. Petri Isola, Jouni Miettinen
2. Jarmo Saarimäki, Pellervo
Hämäläinen
3. Jouni Manninen, Peik Johansson,
Matti Joutsikoski

6.6 "

PITUUS JUNIORIT
1. Jarmo Saarimäki
2. Jouni Miettinen
3. Jouni Manninen

FREESTYLE NAISET

FREESTYLE JUNIORIT

6
5

MTA NAISET
1. Maini Schildt
2. Tuija Jääskeläinen
3. Marja Suni

JOllni Peltola
3. Kari Hännikäinen, Kimmo
Hännikäinen

1. Kaini Schildt, Tuija Jääskeläinen
2. Tuija Kohonen, Titti Björkman

TARKKUUS NAISET
1. Tuija Kohonen
2. Tuija Jääskeläinen
3. Marja Suni

3 •. Pellervo Hämäläinen

9.2 s
7.5 n
7.3 "

FREESTYLE MIEHET

PITUUS NAISET
1. Maini Schildt
2. Tuija Kohonen
3. Tuija Jääskeläinen

1. Jarmo Saarimäki
2. Hannu Kahlo s

DDC-MIEHET
1 • Kari Kaivola, Jukka
Kauppinen
2. Pekka R~ta, Jyrki
Kaivola
3. Klaus Korpela, Harri
Spoof

10 p.
9

n

8

n

DDC .. JUNIORIT
14 (SE)
13
8

1. Petri Isola, Jouni
Miettinen
2. Pellervo Hämäläinen,
Jarmo Saarimäki
3. Peik Johansson, Matti
Joutsikoski

10 p.
9 •
8 n

NAISET TRC
1. Maini Schildt
2. Marja Suni
3. Tuija Jääskeläinen

31.85 m
22.38 "
22.13 "

JUNIORIT TRC
1. Jouni Miettinen
2. Jarmo Saarimäki
3. Matti Joutsikoski

83.80-m. Miesten tarkkuuden parhaat
sijat nappasivat Kaivolan veljekset
ja Marko Timonen, josta tuli koko
kisan yleismestari. Viimeisenä lajina oli perinteisesti Freestyle,
jossa tiimi Pekka Ranta/Kari Vesala
esitti näyttävän oh~.lman.

43.30 m
34.25 "
30.75 "

YLEISMESTARUUS MIEHET
1. Pekka Ranta
2. Jyrki Kaivola
3. Kari Hännikäinen

43 p.
41 "
36 "

YLEISMESTARUUS NAISET
1. Maini Schildt,

36 p.

Tuija Jääskeläinen
2. Tuija Kohonen
3. Harja Suni

34 "
23 "

YLEISMESTARUUS JUNIORIT
1. Jouni Miettinen
2. Jarmo Saarimäki
3. Pellervo Hämäläinen,
Petri Isola
h l ETO

OPE N

43 p.
38 "
27 "

- 8(;(

Kilpai lupäivä, 10. heinä kuuta, oli
olosuhteiltaan todella loistava.
Aurinko paistoi koko ajan ja tuuli
puhalteli kivasti kentän pituussuuntaan. Helsingistä ja Espoosta
oli saapunut kiitettävä määrä kilpailijoita päivän koitoksiin.
Kun musiikkivehkeet saatiin toimimaan hieman myöhässä, niin kilpailut päästiin aloittamaan. Päivän parhaista tuloksista vastasi
tämän kesän suuri tähti, Maini
Schildt The Team'stä, joka teki
MTA:ssa ja TRC:ssä, molemmissa uudet Suomenennätykset. Miesten pituudessa Sebastian Bondestam räväytti komeasti 103.20 m, joka jäi
vain noin kolme metriä Marko Timosen SE:stä, jonka hän teki Brysselin EM-kisoissa. SCF:ssa Marko otti
jälleen kerran voiton tuloksilla
9.2 sek. ja 54.20 m. Liedon Tapani
Vairinån o.li toinen häviten Markolle vain vähän. Ja kolmaskin sija
miesten SCF:ssa tuli tällä kertaa
Lietoon: Veli~Matti Loisalle. Junnujen kisassa Jarmo Saarimäki viskasi pituutta hyvän tuloksen

KUVA : M . T\~~~N

Kisojen päätteeksi yleismestarit
palkittiin Styler- kiekoilla ja koko homma kuvattiin videolle, jotta
mukavat kisamUustot eivät unohtuisi.
Kari 195

H\JQM\
SUPER~Z
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kiekoisto
G,Midnieht Flyer
41 Mo1d ,Pro Model ja M~ster.
~("' i '<: '(i ne ova t harrastusv2.1ine;.t·";.mme, mutt q !!like. niistä
on n~rf'. s mihinkin lnjiin. Alk:--.j "lle t ':i.m8. kie l{ko jen "98.1jous s2at t aa olla s Rngen s el(.,V:"'. . • S:: 1 moin voi käydä vie lä
:nont<' VlJ.ott P. harrA.s taneelle.
Siks i lienee hyv:::.ksi kerto a
h iu}(:"n nykyisis -t ä kiekoista
j ,"'. nii<len slJvel tuvuuks i s t "l
eri 1.p.j eihin.Heti on tietenkin tr.> jutt?va ett i=i. n.-'i.m.};, tied ot v"'.nhenevat nOTJe :<..s ti, joten ,i o vuoden kuluttun s:?E'.tet ~Q n k ertoa että 165 G on ehdot tom~s ~i p~rRs k iekk o SCF;ss a
jo'}", tyynel12. • Ku k"1. ties nli.in
onk in.
Se lvyyden vuoksi l ienee nar8St:-'. kerto:"' mike. kiekko on ' hyvä
eik~ mikä ~iekko ei.Lqj ikoht a ises ti etenem!:!!:l<i. voi!!lrne e (1e t 1=i.
"rtilcke li ss;';.r!r'1e v".rm8.C?nkin none iten.
F~s tb ~ ck,165

14

PI ',r'UUS :Vielä muut f1.,mB. vuosi s i tten oli 1')ituuden ehdoton ykköskie1{ko 119 G.8hkp."!1p. vie lö. j o1{u
onkin ede lleen t i3.ilä k.,nn r-tl l p.•
Kuite nkin mie l est [~.ni nyl(yisist ä l~. tyi s t ä 1')"rp s 1')i tuuteen on
.i 0:-< 0 I"lidnie;ht Flyer 41 C mo l d
t Ri vielä melko uusi iVhn.ffi-o:n
v Bs tine Br ~nd-X;lle nimitt ~ in
70 C mold .Jos katsomme mäil18. kiek oil lf'. s:'.8.vutett 1.l j8. tulOksi?. , huom8.8mrne es i r1er kiks i,
ett p. viime vuoden SM-ki lpA ilujen k.,ikki mitRlistit j~
snmoin myös yl i gO metriä h eitt äneet k~yttivät ~l C:t ~ . Sq
moin 70 C:stä voin kertoa,ett~
8.merikkalai se t ni tuuden huiTmt
OVAt ( sr'l,moin 'rui n myös ruot s8.l a iset) 1')ystyneet r,:>aI' ~,n+'8.!!laan
tuloks i ??n yli kymmenellä metri llä . V '...TJITETTAVASTI när.ili. s uperkiekot VRrm h'" j oav'3.t herkf:ö.stiJopa j o osue s s ~en hiuk2n v~hri?ssä kulm::1.ssa m~~hl:m , mutt a muu--,
ten voin täys in sydämin suositel_
la t ~ t ~ kiekko? niille j otka todell~. ni t ävät ni tuuden ~ei tt ä.mi s estä.~ois 8.a lt ~ voin kerto a ,ett e. näitä 70 C 1{iekkoja on hiukan hB.nkala heitt ~ä mikä johtunee niiden koosta, joka on sama

kuin WC 97 GJmutt a ne 'ovat vain
painavempia.nein
160 g. PA.ino onkin sangen tärkeä
tekij ä pituus kiekoiss å Jja siksi
monet suosivFitkin painavia, jopa
yli 17n g painavia ·kiekkoja.PFiinaavaan kiekkoonha.n eivä t satunnaiset tuulennuuskFit l iiemmin
v 8.ikut a .Sinun kiekonvalintasi on
täysin riippuvainen heittotyylistäs i.Usein kuitenkin on niin ett ä s e pRr~s kie kko löytyy vRin
kokeilemalla.
huomatt av~ st1

SC F~T ä ssä lajissa on paras kiekko ~ o kauan ollut FRs tba ck.Nyt
l~enee a inut ongelma. mike. niist e: on parhFdn.Te.llä hetkellä on
' m1nun suosikkini FB 6 t a i FB 3.
~ e on helppo s8.8.dR "p18.anaamaan"
Ja vaa ra. että heitosta tulisi S
on pieni v arsinkin FB 6:11a.Harv 8.11a kuitenkin on V8.raa hankkia FB 3:sta, joka hiljaisella tuulella on a iva n ehdot on;hinta FB 3
saat~2a olla jOPR yli 50 mk.FB 6:n
saak1n jo palj on halvemMalla. Samoin
S~F:s~~ vo~ hyvällä menestyksellä
,kayttaa eS1merkiksi 119 G:tä tai
l~l G?tä, jolla on heitetty Jun1ore1den maailm8.nenne.tys ,' 13,5 s.

Ki ekon valinta rii ppuu en1ten
t~ulest 8. :mi t ä kovempi tuuli sit a r askaampi kiekko.Samoin sinun
0x: otett ~v8. huomioon kiekkoa va1~tes~as 1 oma juoksunopeutesi, silla e S1m. FB 6:st a kovalla tuulel18
k~ytettäessä )oudut aC?n yleensä hy:':
va n tuloks ex: s?8.vuttamiseksi juoksema? n va rS1n pitkälle ja kovaa
MTA-osuudessa.Kiekon p oh i~s ta
lö~dät merkinlli~t, joala erötat FB:t
3 .Jo. 6 •
TARKKUUS : Tp.rkkuude St 8. on lalvin
hankalaa löytää mitään ehdoton_
t a ~uosikki kiekkoa mutta. yhden
Va~ln;? an va ikuttavP.n teki j E:i. n
V?ln L(yllä kerto a ; s e on tietenk1n t~uli, kuink"1. s m1.l.Uten.Kas_
k~ I:e1tt:i. j ä tuskin py's tyy Rrv:-01ma an y}.l ä tt ävi;-;. jR. v8.ihtele_
V1 ~. tuu~en. puuskia r ei: 'h!in 8i11?1X: V0 7 t1etää, mihin s uunta~o_
1~s1 he1tettäv~ .Puuskien vaikutus
v~henee kun käytämme pa inavia
k1ekkoja.Siksi J65 G:t ovat tarkkuu~en heittäjien suosimia.Pai_
naV1na kiekkoina myös erilaise~
g?lf kiekot soveltuvat . . . . hy_
V1m tarkkuuteen esim. juuri 41 C.

puoien rantu on pelaajien vaatimuksesta kadonnut.Niin tässäkin lajissa kuin myös edellä esitetyissä v E'.i kutt aa kiekon v alintaan omat tarpeet.
Jo s haluat kau8.n pyörivän lätyn ova t HDX sekä IFA:n kirkka~noran.s sin vä riset, mR.teriaaliltaan Super Pro:t a muistutt avat 165 G 80 mold .- ki ekot.
Mut ta t 8.rvite ssas i äärettömän
hyvan kontrolli kiekon On 165
G 80 mold "nukkakiekko" v a rsinp.inen unelma kiekko sinuJle.
"Nukan" kitkaa voit reilusti
vähent.3.8. hyvää sili k onia käytt ämällä.Ma ke your own ch"Gi:ee?
FREESTYLE:Yks i k~ikkein suosituimmi st~ j ~ r a ka stetuimmista
l aj eist a on jo kauHn ollut freesiJyle • Ehl{äpä juuri s iksi on
Suner Pro ollut ka ikkien a ikojen suosituin kiekko.Suurin osa freestyl a rei s ta on h a rras tuksens a a lussa käyttänyt siten
. juuri Super Pro:ta.Enää ei sen
suosio ole kovinkaan voima kas .
Sen on syrjäytt ä nyt nykyään 165
G1joka on oikeastaan ainut tänäpi:i.i vä nä k2.ytetyistä freestyle·
kiekoist a .Ja s~ystäkin.
165 G on v a rsin ih8.nteellinen
kiekko free styleen.Se on erittäin t ~s apa inoinen ja mukavasti muotoiltu.P ~ r os 16 5 G:st ä _
on vanha 80 mold,jonkp tunnis_
t ~a p oh~ ~s s a ol evist a teksteistä,jotka on syytä kylläkin r a aputtaa p ois. Se ei ole erityi s en
liuka s, koskq sen ~ohjp on aavistuks en verrRn liip.n "nukkp.i;..
nen", mutt a juuri t ämti. ant r'p.
ma ksimaa lisen kotrollin. Kuitenkin on OA Rtt~VR v Rl it ~ s e
oike a 165 G', jO'1.l{·' Aenhet'dne n 8:';.2. vap.tii. Viile inä kevä.tj8. syyspe.ivinä on yleensä ,!?una inen t ~ i yleensä tumma ki ekko pa r 2.s.Sen s ij aan kuumina lces ä näivinä on valkoinen 165 G
osö itt a u -;-unut olevan se na~8.S
kiekko.T ämä jahtuuvain siitä,
että tumma kiekko imee itseens ä helpommin lämpöä ja siten
siitä tulee myös pehme ä mpi
kuin vaalea kiekko.Kylmällä
t ::is t e. on hyötyä, lämnimällä se
on va in h a it aksi.Muitahyviä
kiekkojq freestyl e en ova~
HDX:t,165 G 81 c,e mold,sekä 82 mold, josta pääli-

GOLF~Koska .golf v aA.tii lähes joka llelle J8. teelle oman kiekon J
on oike ~s t aqn mahdotontq sano~
mikä kiekko olisi kelvollisin.
Vo~n v~i~ tOdet a , että pitkiin
hel ttolhln on ;.)i tuus ki ek 1co nar p.s j e. k::l.A.rihei ttoihinkevyemT)i
tuulen kanssa toimiva nlätty. '
Putteihinkin on ·J ~okA.isellac AUper golfarilla ~iv~ n erikoislä t_
t~, s~llainen k~ekkO;jolj:a tarkimmln lahtee kunlcln hej.tostA.• ,Ton1dnlRinen yleiskiekko v@ is i olla
Midnight Flyer 41 C t a i F mold.
~·o nl.l.~csi v oi n vie ~.p. todet ~ . ett:'.
Jok~ 1 8 ella pe l illä on om~ kiekko:ultim~te- 1 65 G,DDC- I IO G e l i
~rof~~siona l, gut s -Professione.l,
Ja n lln e nelleen.

Näiden ?nt A.mierii~ vihjeide n ei
mi t enk?:Fi.n t ~rvi t Ae olla ehdottomi a vaa~ 8inoastaan omat mielipiteeni j a oma t ohjeeni kiekon
ostoon(myö s itselleni).TOivott a _
v as ti niist ä on s inullekin hyötyä.Jos olet erimieltR niin kirjoita siitä Frisba riin;odot gn
kirjettäsi innolla .Crazy to s ses •..
BOB

jymy-yllätys
JUNIORI JARMO SAARIMÄKI SAI TULOK.
SEN 13.41 MTA:ssa Espoo-Open-kisojen yhteydessä. Tuuiiolosuhteet
olivat aivan normaalit.
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