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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

~olmannet Esport-Messut. E8poon 
Messut Oy järjestää 3.-6.6.1983 kan
eainvälisej ESPORT-83 urheilu- ja 
vapaa-aikamessut. Friebee on ollut 
näkyvästi joka kerta mukana, niin 
nytkin. Suomen Frisbee-kiekko Liitto 
järjestää päivien aikana Freestyle
kilpailut. Alkukilpailut on lauan
taina 4.6. klo 11.00 alkaen Otahallin 
palloilusalissa ja loppukilpailut 
sunnuntaina 5.6. klo 15.00-15.40. 
Sen lisäksi järjestetään Freestyle
näytöksiä joka päivä, perjantaina 
3 kertaa, lauantaina 4-5 kertaa se
kä maanantaina 3 kertaa. Sunnuntaina 
12.30-13.10 pidetään Ultimate-näy
tösottelu, ja Frisbee golf-näytöksiä 
on joka päivä. Messuilla on myös vi
deo-esityksistä on frisbee-kilpailu i 
sta sekä mahdollisuus ostaa itselle 
ikioma frisbee. Frisbee -urheilun 
esittelemiseen tarvitaan tietenkin 
runsaasti talkootyövoimaa pääkaupun
kiseudun kerhoista. Petri Isola ja 
Bob Ranta ovat tässä asiassa parhaat 
kontaktit. SFL haluaa tässä yhtey
dessä esittää parhaat kiitoksensa 
Esport-messuille sekä toimitusjohta
ja Raimo Hautalalle hedelmällisestä 
yhteistyöstä ja myönteisestä., en
nakkoluulottomasta asenteesta urhei
luamme ja järjestöämme kohtaan. 

Kesän kilpailut. Vaikka aiemmin 
julkistettu kilpailukalenteri onkin 

"lopullinen", kannattaa silti tarkis
taa se joka lehdestä. Pieniä muutok
sia saattaa tulla mm. kenttävaraus
ten takia. Esim. Helsinki Open onkin 
12.6. eikä 11., kuten on aie~min il
moitettu. Lieto Open onkin West Co
ast Open. Lisäksi sunnuntaina 19. 
kesäkuuta eli WCO:n jälkeisenä päi
vänä Turussa ilmeisesti järjestetään 
Discathon-festivaali. 

Karsinta SM-kisoihin. Aiemmasta 
poiketen karsintakisoja on kolme: 
Helsinki Open, West Coast Open ja 
Espoo Open. Näiden kisojen perusteel
la valitaan 10 parasta kilpail~aa 
kuhunkin lajiin. Sen lisäksi on vielä 
mahdolli suus p:;ästä SN-kisaan karsi
malla kisapäivän aamuna: tästä vii
meisestä karsintakisas*a pääsee vie
lä 5 kilpailijaa lisää. Tämä uudis
tus on tehty lä.hinnä pitkämatkalai
aia ajatellen. Harrastuksen levit
tämiseksi haluttiin antaa mahdolli-



~-----------------------------------------------------------------------------------suus osoittaa taitonsa ja kuntonsa 
tässä tilaisuudessa tarvitsematta 
matkustaa useita kertoja esim. Rova
niemeltä etelään kilpailemaan. Tie
tenkin myös kilpailijat, jotka ovat 
ottaneet osaa karsintoihin aiemmin, 
mutta eivät ole onnistuneet pääse
mään jatkoon niissä, ovat oikeutet
tuja yrittämään sitä SM-päivän kar
sintatilaisuudessa. Sarjajaossa on 
samaten pieni muutos: juniorit ja 
naiset ovat ennallaan, miesten sar
joissa noudatetaan normaalia, myös 
MM-kisoissa ollutta käytäntöä: mies
ten sarjat ovat avoin, Masters(yli 
35 v.), Grand Masters(yli 45 v.) ja 
Great Grand Masters(yli 55 v.). On 
aivan selvää, että osanottajia se
niorisarjoissa ei tule olemaan ko
vinkaan monta tässä vaiheessa. NiinpE 
seniorisarjojen osanottajien tulok
set otetaan huomioon myös avoimessa 
luokassa ilman toista kilpailusuori
tusta. Toivottavaa on, että tehdyt 
muutokset niin karsinnan kuin sarja
jaonkin osalta lisäävät frisbee-har
rastusta ja myös osallistujamaarla 
Kl~pal~ul s na. Kuten olen aiemmin 
kirjoittanut, frisbee on ajaton ja 
iätön urheilu. Tämän ajatuksen toi
voisin saavani jokaisen frisbee-har
rastajan kautta levitetyksi yhä use
amman tulevan harrastajan tietoisuu
teen. 
Heitellään. 

Seppo Nieminen 
FIN 001 
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PÄIVÄYS 

4.-5.6. 
12.6. 
18.6. 
19.6. 
2.-3.7. 
10.-17.7. 
23.7. 
30.-31.7. 
6.8. 
7.8. 
14.8. 
20.-21.8. 
29.8.-3.9. 

~ILPAILU 

FREESTYLE TOUR 1983 
HELSINKI OPEN 
WEST COAST OPEN 
DISCATHON FESTIVAL 
DDC-SM 
~ENTTÄLAJIEN EM-~ISAT 
ESPOO OPEN 
DISC GOLF SM-KISAT 
VAPAATYYLIN SM-KISAT 
ULTIMATE JA GUTS SM-FIN. 
RECORD BREAKERS 
KENTTÄLAJIEN SM-KISAT 
ULTIMATE JA GUTS MM-KI SAT 

KLADE DDC - CuP 

Vihdoin tuhansien siirtojen 
jälkeen oli sopiva aika en
simmäisille kauden 83 DDC 
kilpailuille järjestynyt.Jo 
ennen kello kymmentä olivat 
useat kilpailijat saapuneet 
paikalle ja pian olikin ko
ko MUlikan kenttä täynnä DDC 
pelaajia.Itse oletin että 
kisoihin saapuisi vain muu
tama kilpailija ja siten oli. 
vat muutkin järjestäjät 0-
taksuneet.Odotimme noin 20 
pelaajaa mutta kun paikalle 
saapuikin yli40 osanottajaa 
tuli pulma miten pelikentät 
riittäisivät ja eiväthän ne 
riittäneetkään.Lähes loppuun 
asti oli aina joku pooli o~ 
dottamassa vapaata kenttää. 
Kyllähän kenttiä olisi ollut 
mutta kun ne kai~(i olivat 
pelaajien ja järjestäjien ko
tona.Siis ne pelaajat jotka 
omistavat DDC kentän:tuokaa 
ne kisoihin mukaan varmuuden 
vuoksi sillä näyttää siltä 
että DDC on kohoamassa suosi
tuimmaksi kenttälajiksi ja 
siten on odotettavissa mitä 
mahtavimmat DDC:n SM-kisat. 
Ja sitten itse peleihin. 

KISAPAIKKA 
BSPORT-MESSUT, OTANIEMI 
TALI f<,L.O "f .01) - 1&.00 

LIETO 
LIETO 
TALI 
COLCHESTER, .t;NGLANTI 
SILKK.lJu.l'l'YT 
HEILAHTI, HELSINKI 
HELSINKI 
MUNKKINIEMI, HELSINKI 
TALI 
TURU MESSUT, TURKU 
GÖTEBORG, RUOTSI 
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Pooleja kisoissa oli yhteensä 
viisi: kaksi juniori poolia, 
kaksi miesten poolia ja yksi 
naisten pooli.Kentillä lx2 
ja 5x6 aloittivat juniorien 
poolit ottelunsa.Ensimmäisen 
ryhmän ennakkosuosikki oli 
pari Hannu Kahlos ja Marko 
Järvinen, jotka veivätkin hel
posti koko poolin voiton puh
taalla pelillä.Sen sijaan kalc-
kos si j ast r:>. käytiin huome.tta
vasti ankarampi taistelu.Le-
~ulta kuitenkin Timo Kuusa-
kos ld ja Kimi Kärkkäinen ve-
tivät ottelossa ~idemmän kor-
ren voitta~alla Tuomas Makko-
sen ja Petteri Pesosen erin 
2-1 t 6-15, 16-10, 15-10 ). -
Toisen juniori ryhmän voitt~-
ja olikin epäselvemmin löy
dettävissä.Sellaiseksi osoit
tautui silti Riku Koski j q 
Kari Paananen Tilrkurilasta. 
He hävisivät ainoastaan yhden 
erän j a senkin vastfl seitsemän
neksi sijoittUrteelle Tom Telelle 
ja Jarmo Virtaselle. Muutenkin 
kakkos pooli oli paljon tiukem-
pi minkä osoittqva~ erien lop~u
numerot; l3-1 ~ , 16-14 useampaan 
kertaan'.'Lopulta · jatkoo~~: selvisivä 1 
Koski-Paananen j~. Vaskio-Johans
son. 

Tiukin semifinaali otteluista 
oli- Kahlos-Järvinen vastaqn Vas
kio-Johansson: 2-1 erin 15-10,: 
12-16 ja l8-l6.Muuten oli itse 
finaali melko kesy ja koko kisan 
voitta~aksi osoittautiu ryhmä 
Kahlos-Järvinen. 

Naisten poolin ratkaisU ~li ~~ 
alusta asti melko selvä Ja S1-
ten voiton veivätkin Maini Schildt 
ja Tuija Jääskeläinen.Toiseksi
tulivat Ellu Wrede ja TQ~ba Ko-
honen voitettuaan varsin helpol
la ensikert~laiset Saara Ainamon 
ja Liina Nyholmin. 

Miesten sarjan kisassa käytiin
kin erittäin kovaa hermotaiste
lue. sillä ilmeistä oli että se 
joukkue olisi varma voittava , 
joka. malttaisi olla ottaJnatta 
riskejä.Pool 4:n puolest -- var-
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muuttel esittivät Seppo Nieminen 
ja Kari Kaivola, jotka olivatkin 
toiset ennakkosuosikeista.Menet
tämättä vhtään erää olivat he 
om~n poolinsa voittajat.Poolin 
ka.kkos si jata pelattiinkin sitten 
hikisemmin.Ankaran kolmen erän-
jälkeen oli ratkaisu selvä; Ti- \ 
mo Luoma ja Kari Vesala voitti- , , 
vat Jouni Mannisen ja Kari Miet-
tisen erin 5-15, 15-7 ja 15-11. ) 
Kovaa vastusta olivat poolissa 
tarjonneet myös ensikertalaiset 
Pasi Pesonen ja Jouni Tapiovaara 
jotka joutuivat antamaan tietä 
kokeneemmille pelaajille.Itse
asiassa pojat olisivat pärjän-
neet paljon paremmin jos vain 
olisivat osanneet kertoa toisil-
leen milloin pitää heittää ja 
kumpi ottaa kiinni; ehkäpä jo 
SM-kisoissa on yhteistyö parem-
paa .• 

Pool 5:ssä osoittivat Bob Ranta 
ja Jyrki Kaivola olevansa hyväs
sä vireessä ja suveereenilla ta
valla he veivät oman poolinsa 
voiton.Samoin kakkos sija oli 
selvästi Petri Isolan jaJouni 
~iettisen.Harri Spoof-Antti 
Rautiainen sekä Kari Hännikäin~n 
ja Matti Joutsikoski eivät pys
tyneet kovista yrityksistä huo
~i~tta katkaisemaan em. jouk
Jue1den etenemistä. 

Isolg.-Miettisen lopulta luovutet-
tua pronssi ottelu Vesala-Luomal_ 
le pelattiin vain loppuottelu it-
se finaalissa.Firiaalista oli odo
tettavis.sa kova taitojen ja hermo
jen kisa sillä olihan siinä vas
takkain MM-kisoissa finaaliin as-
ti pärjännyt Seppo Nieminen yhdes-
sä Suomen mestari Kari Kaivolan 
kanssa ja SM-hopeaa voittaneet ? 
Bob Ranta ja Jyrki Kaivola.Kuin ~ 
kiinnostuneena ottelusta ilmes-
tyi aurinkokin paikalle.Kävi sit- ) 
ten niin että Kari Kaivolan Ja 
Seppo Niemisen ottelu silmä ei 
oikein ollut paikallaan jaBob -
ja Jykä veivät lähes ylivoimai-
sesti koko kisan kullan. Finaa-
li päättyi 2-0 erin 21-13 ja 21-
q. 



Näin olivat kisat ohi ja voitta 
jat veivät kotiinsa kiviset paa
det.Harjoitelkaapa runsaasti ja 
varokaa pOlttoheittoja. Bob 

Tulokset 
Miehet 
1.Ranta-Kåivola 
2 . la eminen-Kai vola 
3.Luoma-Vesala 
4.Isola-Mi ettinen 
5.Miettinen-IiIanninen 
6.Pesonen-Tapiovaara 
7.Hännikäinen-Joutsikoski 

Naiset 
1.Schil dt-Jää skeläinen 
2.Wr ede-Kohonen 
3.Nyholm-Aimamo 

Juniorit 
1.Kahlos-Järvinen 
2.Koski-Paananen 
3.Vaskio-Johansson 
4.Kuusakoski-Kärkkäinen 
5.Saastamoinen-Budde 
6.Makkonen-Pesonen 
7.Virtanen-Tele 

ULTIN\~TE 
-PARIISI 

Xahden pariisilaisen kerhon jo 
toistamiseen järjestämä kerhojouk
kueiden ultimate-turnaus keräsi yk
sitoista joukkuetta pääsiäieviikon
loppuna Pariisiin. Joukkueita oli 
Ranskasta, Englannista, Belgiasta, 
~änsi-Saksasta, Sveitsistä, Itä
vallasta, yksi rippeistä koottu se
kajoukkue, ja lisäksi Euroopassa 
asuvat amerikkalaiset olivat koon
neet oman joukkueensa. 

AlIerikkalaiset värittivät muuten
kin turnausta, sillä sitä eivät ra
joittaneet mm. EM-kisoissa käytet~ 
tävät ulkomaalaisia koskevat sään
nökset. Amerikkalaisvahvistuksia 
olikin itävaltalaisen UFO-Wiennan 
joukkueessa. Myös saksalaiset Sky
wwalkersit käyttivät &m. vahvistu
sta. Etenkin UFO-Wiennan joukku
eessa oli vahvistuksella suuri vai
kutus. Tästä voitaisiin aloittaa 
samanlainen keskustelu, kuin Suo
messa on käyty amerikkalaispelaa
jista koripallon yhteydessä.Kan
sallisten joukkueiden välisissä 
kilpailuissa, Kuten EM-kisat ovat, 
on tietenkin selvää, ettei joukkue 
olekaan enää maajoukkue, jos muka
na on ulkomaalaisia pelaajia. Tosi
asia kuitenkin on, mikä Pariisissa
kin nähtiin, että aällä vahvistukset 
toivat piristävää lisäväriä pelei
hin ja olivat suurena apuna joukku
eilIeen. Toivottavasti käykin niin, 
että amerikkalaisten pelaajien tuen 
ja ideoiden myötä keskieurooppalai
nen ultimate kehittyy ja alkaa nos
taa päätään vahvojen Skandinavian 
joukkueide~ ~aappaan ~~ta. 

Odotin mielenkiinnolla näkeväni 
englantilaisia joukkueita-etenkin 
Samurain-mutta ne olivatkin ilmoit
taneet vain muutama päivä ennen 
kilpailuja, etteivät tulekaan, eikä 
muitakaan englantilaisia konkareita 
näkynyt. Olisi ollut mielenkiintois
ta nähdä. ovatko he saaneet kehitet-
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tyä paikkapuolustussysteemiään, jos
ta jo vähän näimme merkkejä viime
vuotisissa Obertraunin EM-kisoissa. 

Sen sijaan Englannista tuli kaksi 
muuta yliopisto joukkuetta: Sout
hampton Skunks ja Oxford Hawks. 
Joukkueiden pelaajat olivat nuorem
pia kuin aikaisemmin näkemiemme en
glantilaisjoukkueiden, kuten esim. 
Samurain. Uudet tuttavuutemme me
nestyivät kuitenkin hienosti.Hawks 
sijoittui turnauksessa toiseksi ja 
Skunks kuudenneksi. 

Amerikkalaisten kokoelmajoukkue 
jäi niukasti pois semifinaalikamp
pailuista ja joutui tyytymään 
viidenteen sijaan. Sinänsä hyvä 
saavutus, sillä ryhmä oli kuulemma 
koottu aivan kokeilumielellä, eivät
kä useimmat sen pelaajat olleet a1- i 
kaisemmin pelanneet yhdessä. . 

Turnauksen voitti vahva ennakko suo
sikki, Jambes Namurista(Bel~ia ) . 
Jambes on ollut jo useita vuos i a 
Belgian paras ultimatejoukkue. Use
immat Jambesin pelaajat pelaavat 
myös Belgian maajoukkueessa. Jambes 
on teknisesti erittäin vahva jouk-
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kue, ja kuntoakin kavereilla riitti 
yllättävän paljon. Yksi silmiinpis
tävä Jambesin käyttämä temppu oli 
pitkät kaariheitot maalialueelle. 
Tuontyyppisiä heittoja ei tosin 
voitu aina käyttää, mutta silloin 
tällöin, yllättäen tehtyinä ne puri
va t mainiosti. Heitot näyttivät en
sin menevän ulos kentältä, mutta 
kurvasivat sitten takaisin ja maali
alueelle pinkaissut pelaaja tiesi 
juosta aina oikeaan paikkaan kahmi
akseen kiekon ja pisteen joukkueel
leen. 

Finaalissa Jambesia rupesi paina
maan sama puute, joka muodostui vii
me vuonna Belgian maajoukkueen tur
mioksi Obertraunissa: vaihtomiesten 
puute. Vaikka olisi kuinka hyvä jo
ukkue, nykyään ei enää pysty tahdis
sa mukana, ellei ole täyttä joukkuet
ta-viittätoista pelaajaa-jotta voi 
vaihtaa riittävästi levännyttä mie
histöä kentälle. Hawksia painoi kui
tenki sama vaiva ja kummankin jouk
kueen väsymyksestä johtuen et finaa
liottelusta muodostunutkaan niin ta
sokasta, kuin olisi saattanut odot
taa. Finaalipäivän tunnelmaa ja pele
jä haittasi . myös ajoittainen lumisa-



de ja kylmä ilma. Jännitys finaalis
sa säilyi kuitenkin loppuun saakka, 
sillä ottelu oli erittäin tasaväki
nen ja Jambes vei vain muutaman maa
lin erolla. 
Jambesin kotikaupunki Namur on Bel

gian ultimaten "Mekka". Namurissa on 
neljä ultimatejoukkuetta ja siellä 
järjestetään jo perinteiseksi muo
dostunut suuri turnaus toukokuussa. 
Turnaukseen odotetaan tänä vuonna 
saapuvaksi peräti kuuttatoista jouk
kuetta. 

Kolmannen tilan turnauksessa vei 
Wienistä tullut UFO-Wienna, jonka 
riveissä myös allekirjoittaneella o
li ilo pelata. UFO-Wiennan valtteja 
olivat amerikkalaisvahvistukset ja 
lähes täysi, 14-miehinen joukkue. 

Ns. kakkoskentällinen muodostui ko
kemattomammista ja nuoremmista pe
laajista, mutta mahdollisti juuri 
tarpeelliset hengähdystauot ~kkÖA
kentällisen pelaajille. 

Nel jännen sijan vei Luzenist~, 
Sveitsistä kotoisin 01eva"FlY1ng 
Saucers". 14-miehisen joukkueen 
runkona oli muutama vanha pelaaja, 
mutta muuten joukkue koostui nuo
rista pelaajista. 
Majoitus turnauKsen aikana oli jär

jestetty yhden koulun suureen juh
lasaliin, jossa kaikki joukkueet 
yöpyivät. Jotkut hieman päivitteli
vät järjestelyä, mutta minusta se 
oli itse asiassa hieno ratkaisu. 
Tällaisessa tilanteessa se kävi hy
vin, kun kyseessä eivät olleet ko
vin vakavasti otettavat kilpailut 
kuin esm. EM-kisat, joiesa jo kea
kittymisellä ja lepäämisellä on 
tärkeä sijansa. Nyt yhteismajoitus
järjestely Tain lisäsi kisojen lep
poisaa tunnelmaa. Eri joukku.eiden 
pelaajat olivat paljon toistensa 
kanssa tekemisissä ja uusia kontak· 
teja luotiin. Suuressa salissa 
heiteltiin kiekkoa ja pelattiin 
häkkisä%kiä (Hacky sack) aina ilta
myöhään saakka, ja lajilIemme omi
nainen hyvä henki pelaajien kesken 
taisi vähän nostaa salin kattoakin. 

- BOB»» 

Joukkueluettelo Pariisin ultimate
turnauksesta 1983: 

1. Jambes, Helgia 
2. Hawke, Oxford 
3. UFO-Wienna, Itävalta 
4. Flying Saucers, Sveitsi 
5~ vie-United States, USA 
6. Skunks, Southampton 

Skywalkera, ~änei-Saksa 
Hot Fribee Club Paria 
Sun Frisbee Club Creteil, Creteil 
Fris Dingues, Namur 
Sekajoukkue ~Italia, Hollanti, 

Yhdysvallat) 
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Espoon 
Otaniemessä 
3.-6.6.1983 

ERIKOISTEEMANA PALLOILULAJIT 

• Nyt kaikki palloilulajien harrastajat ja ystävät valtakun
nan sporttimessuille! 

• Nähkää lempilajinne uutuusvälineet ja asut asiantuntijoi
den esitteleminä. 

RUNSAASTI OH~ELMAA JA NA YTOKSIA 

• Tulkaa joukolla perheinenne ja ystävinenne alan suur
katselmukseen Dipoliin, Otahalliin ja merellisille ulkoilu
alueille. 

• Tietoja rautatie- ja lentomatka-alennuksista matkatoimis
toista ja asemilla. 

• Edullisia ryhmälipputa~ouksia urheiluseuroille ja vähin
tään 1 0 hengen ryhmille suoraan messutoimistosta. 

Ottakaa ajoissa yhteyttä: 

ESPOON MESSUT OY 
PL 39, 02101 Espoo 10 
Puhelin 90-4550959, 
Telex 51 121642 Oloni 


