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Suomen Liitokiekkoliitto ry

FRISBARI on Suomen LiitokiekkQliiton (SLL) virallinen jäsenjulkaisu, joka
ilmestyy
viisi
kertaa
vuodessa.

Kilpailukausi
kiivaimmillaan

----------------------------4 Vuoden
kiekogolffaajan
osakilpailua on käyty.
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00840 HELSINKI
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Petri Isola
Ulvilantie 3 C 19
00350 HELSINKI
Puh. (90) 556 848

Postisiirtotili:
329 44-8
SYF-Munkkivuori
217121-4675

KANSI:
KUVA:

Henrik Uggla
Jouni Miettinen

kolme ensimmäistä
Ensimmäisen, Meilahden
osakilpailun osanottajamäärä yllätti
järjestäjät täysin. Sen sijaan Turun Ruissalon
unelmaradalla oli enää 13 innokasta
kiekkogolffaajaa. Toivottavasti matkustaminen
kiinnostaa ensi viikonloppuna (13.-14.6.), kun
Kauhajoki saa kunnian järjestää neljännen
osakilpailun.

Ainakin pääkaupunkiseutulaiset ovat voineet
kuulla kiekkogolffaajien edesottamuksista
Suomen suurimman paikallisradion, Radio Cityn
. aalloilla - ja voivat kuulla jatkossakin (ma
klo 12.30).
Joukkuegolfin SM-kisassa kaksinkertainen
mes'tari Liitokiekkoseura Team sai kokea
karvaan tappion Golden Bearin viedessä voiton.
Myös joukkuepelirintamalla alkaa pian
tapahtua. Ultinaten SM-sarja pyörähtää
käyntiin torstaina 11.6. kolmella
pääkaupunkiseudun kentällä. Sarjasta, joka
pelataan kaksinkertaisena, povataan
tasaisempaa kuin koskaan.
Ensimmäinen tärkeä kansainvälinen mittelö on
yksilölajien EM-kisat Oslossa 6.-12.7.
Suomesta lähtee kisoihin 11-miehinen joukkue.
Seuraavassa Frisbarissa, joka ilmestyy vasta
syyskuussa, on raportti USA:n
liitokiekkotouhuista, mm. yksilölajien
ensimmäisistä varsinaisista MM-kisoista.
P.S. Australialainen Michael Cauci heitti
huhtikuun - 11. päivänä 186,83 metriä pit~utta.
PETRI ISOLA
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TEAM JÄRJESTÄYTYY
Liitokiekkoseura Team piti järjestäytymiskokouksensa
Lepakon saunassa
15.5_1987. Paikalla oli 14 seuran Jasentä. Paikalle kokoontunut jäsenistö
- päätti hikisen saunomis~n jälkee~ rekisteröidä seuran. Teamln puheenJohtajaksi valittiin Olli Vis~, sih~e~
riksi kokouksen puheenjohtajana tOlmlnut Pekka Turkka, hallituksen jäseniksi Raine Forsman ja Maini Schildt sekä
rahastonhoitajaksi Petri Isola.
Kokous määräsi Teamin jäsenmaksuksi 30
markkaa (tili: SYP-Salmisaari 237721-

Seura•• •
piiri
TUOPIT KERTOlLEVAT

568).

Liitokiekkoseura Team on kaikkien liitokiekkolajien seura ja onkin menestynyt erinomaisesti kenttä lajeissa ~a
kiekkogolfissa.
Matkakoppauksen
Ja
junioreiden tarkkuuden maailmanennätykset ovat teamilaisten
käsialaa.
Niinkuin myös pituuden ja aikakoppauksen Suomen ennätykset. Freestylessä
Liitokiekkoseura Teamin edustajat ovat
olleet aina kaksi piruettia muita edellä
(Euroopan mestaruus vuonma
1985). Teamin omin laji lienee kiekkogolf, josta löytyy junioreiden maailmanmestari vuodelta 1985.
Ultimatessa Teamin kokoonpano on aina
sijoittunut mitaleille SM-sarjassa.
Heidän paikkapuolustuksensa on saanut
jopa parhaat ruotsaLaisjoukkueet monesti pakokauhun valtaan.
Liitokiekkoseura Teamin tavoitteena on
rekisteröitymisensä myötä vahvistaa
junioritoimintaansa, järjestää liitokiekkoilun aLkeisopetusta ja kasvattaa
jäsenmääränsä aluksi viiteenkymmeneen.
Jos oLet kiinnostunut Liitokiekkoseura
Teamin toiminnasta, soita seuran puheenj ohtaj aLL e, OL Li Vi samoll e il tai -"
sin numeroon (90) 698 3503 ••

Kuten kaikki tarkkasilmäiset Frisbarin
lukijat huomasivat numerosta 1/87, nyt
on sitten vihdoin ja viimein saatu
tänne Savoonkin oma lättykerho. Periaatteessa idea kerhosta sikisi allekirjoittaneen päässä jo vuonna 1985,
mutta vaihto-oppilasvuosi lätynheittäJlen
helvetissä, USA:n Wyomingissa
tyssäsi suunnitelman siltä erää.
Mutta sitten vihdoinkin, viime elokuussa sain aikaiseksi väsätä kasaan
pienen porukan asiasta innostuneita
lukiolaisia Kuopion Minna Canthin lukiosta. Harjoittelimme ahkerasti jonkun aikaa, mutta talven tultua vain
muutama hurja jääräpää jatkoi viskelyä. Siinä sitten talven aikana, muutaman kiekon levahtamisen jälkeen tuli
kevät ja toi mukanaan taas innostunei,
suuden heittelyyn. Periaatteessa Tuoppien toiminta oli halvaantunutta ja
siitä
unelmo;tiin vain erilaisissa
kapakoissa istuen. Mutta sitten tapahtui jotain ihmeellistä: Tuoppien pj:n
postiluukusta tulla tipahti vanha kunnon Frisbari ihan noin vain, vaikka
jäsenmaksukin oli hoitamatta. Avattuani ensimmäisen lehden ja muutaman
jutun luettuani järkytyin suuresti,
sillä siinähän luki lyhyesti, mutta

selvästi
että me olemme olemassa_
Maailma ~ietää meistä. Se pisti omatuntoni kolkuttamaan ja nyt sitä sitten ollaan kovasti touhussa, että saataisiin ainakin golf-joukkue kasaan ja
päästäisiin pällistelemään, miten isoiset siellä etelän leppoisissa tuulissa lättyä viskovat.
Joo

no se sitten siitä kaunopuheisuu-

des~a ja asiaan. Nyt kun tuo muodollinen Tuoppien historiikki tuli kerrotuksi
kerronpa, mitä me olemme saaneet ~ikaan. Se onkin helposti kerrottu siLLä periaatteessa emme ole saane~t mitään aikaiseksi, ainakaan niissä puitteissa, kuin liitokiekkoharrastus siellä etelän mailla jyllää_ Onhan
sitä tullut laadittua muodollinen harjoitusohjelma, on opeteltu sääntöjä
eri Lajeihin, on peräti saatu koulumme
liikunnanopettaja kiinnostumaan lätynviskaamisesta, mutta siihenpä se sitten jääkin. Tosin suunnitteilla on,
että kutsumme muutamien paikallislehtiemme reportterit katselemaan joitain
harjoituksiamme. Jos he sitten ovat
kiinnostuneita meistä, se V01S1 oLLa
hyvääkin propagandaa LajiLle täälLä
päin.
Heittely täällä Kuopion paikkeilla on
tosi
heLppoa ja monipuolista. Voi
mennä harrastelemaan moniLle viheralueiLLe kenttälajeja tahi sitten suunnistaa Puijon mäelle ja pistää mukava
pikkuinen golfrata pystyyn.
Tässäpä tätä nyt sitten oli tätä tuo~
pijuttua. Ei voi muuta .sanoa, k~ln
että masentaa, ettei Kuoploon oLe SlUnaantunut useampiakin liitokiekkoilun
harrastajia. Mutta jos sellaisia on,
ja tämä juttu sattuu käteesi, ota yhteyttä Luffeen (Jussi Taskinen, ~~.
(971) 226 650) ja rupatellaan. Olls1n
innostunut kuuLemaan kokeneemmilta ja
jo rutinoituneilta konkareilta vinkkejä harjoituksista ja yLeensäkin kiekkoi lusta .•
Luffe
eli Jussi Taskinen
Taivaanpankontie 17 C 21
70200 Kuopio

Liito-kiekkoseura Team
iloitsee järjestäytymistään.
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Injury tillle -outi
U

ltimaten ja gutsin
MM-86
turnauksessa
Englannin Colchesterissa
nhaavoittuneita n
pelaajia
paikkailivat
lääkäri Paul Marfleet
ja
fysioterapeutti
Jacky Grant. Samalla he
tekivät tutkimusta ultimatessa
sattuvista
loukkaantumisista.
He
ovat pohtineet
syitä
loukkaantumisiin
ja
ovat laatineet venyttelyohjeet, jotta tyypilliset
loukkaantumiset
vähenisivät. Artikkeli
on alunperin julkaistu
British
Ultimate
Federationin (BUF) lehdessä ULTIMATUM. Suomentanut Olli Visamo.

Loukkaanturniset
ultirnaten MM-86
turnauksessa

PAUL MARFLEET &
JACKY GRANT
~Loukkaantumisten kuusi kärjessä
1. Reisilihasten venähdykset ja revähdykset
2. NiLkkojen nyrjähdykset
3. Hankaumat ja haavat
4. Polvivammat
5. Potkut sääriLuuhun, pohjevammat
6. Vammat kasvoissa ja päässä
Kaikista pelaajista loukkaantui 33,7%
(luvussa on otettu huomioon kahdesti
tai useammin loukkaantuneet).
Loukkaantumiset joukkuettain.
USA
Ruotsi
Länsi-Saksa
Suomi
Englanti
ItävaLta
Kanada
Alankomaat
Japani
Sveitsi
Ranska
Norja
Belgia
ItaLia
Tanska
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M=miehet, N=naiset
Mitään erityisiä johtopäätöksiä ei ko.
luvuista voi tehdä. Joillakin joukkueiLla oli omat hierojat, fysioterapeutit jne. Jotkut joukkueet olivat
pieniä ja sen takia pelaajat joutuivat
olemaan kentälLä enemmän. Lisäksi osa
peLaajista oli loukkaantuneita jo turnaukseen tullessaan.

Ensimmäiseksi minun on sanottava kuinka nautinkaan turnauksesta_ OLi todeLLa
mieLLyttävää seurata turnausta,
jossa todelLinen urheiluhenki (spirit
of the game) oL i ni in seLvi3sti esi LLä_
Jackyyn ja minuun teki syvän vaikutuksen
joidenkin peLaajien sinnikkyys
Reisivammat
ponnisteLLa takaisin peLiin, vaikka
vamma oLi seLvästi tuskaLLinen_ YriSeuraavassa tarkastellaan
yleisintä
timme pitää porukan
pelikuntoisena
ymmärtäen että MM-turnaus on erikoisvammaa yksityiskohtaisemmin ja käsitapaus. Varoituksen sana on kuitenkin . tellään niitä syitä, jotka edesauttavat vamman syntymistä ja esitellään
aina paikaLLaan, sillä loukkaantuneena
keinoja, joilla pelaajat voivat vähenpeLaaminen johtaa lopulta krooniseen
tää vammautumisriskiä.
vammaan. Krooninen vamma pakottaa pelaajan usein lopettamaan urheilun ko1. Reisilihaksen venähdys
konaan. Toisin sanoen, hoida vammasi
ja älä jatka pelaamista vamman uusiuMiksi reisilihasten venähdykset olivat
tuessa - etsi apua.
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niin yLeisiä? Ultimaten peruspiirteet
altistavat juuri tälläisille vammoilLe, etenkin pyrähdykset ja nopeat terävät
käännökset.
Myös turnauksen
tiukka aikataulu johti selvään väsymiseen ja väsyneet lihakset ovat herkem·
piä loukkaantumaan.
Kuinka voit pienentää lihasvenähdysten
todennäköisyyttä? Voimakkaat lihakset
eivät ole tarpeeksi. Pelkkä voimaharjoittelu johtaa yleensä Lyhyisiin lihaksiin, jotka ovat herkempiä repeytymään
kun
lihas
supistuu
(kuten
pyrähdyksissä). Samoin "kylmät" Lihakset venähtävät helpommin - äkkinäinen
voima "kylmässä" supistuneessa lihaksessa on keino vammauttaa itsensä.
Jokaista ottelua ja harjoitusta olisi
edellettävä kunnon lämmittely ja venyttely. Siten aLoitat pelin Lämpimin
notkein Lihaksin ja oLet vaLmis kestämään äkiLLiset ponnistukset.

Kun vahinko on
jo sattunut
Kun oLet jo saanut vamman, tarvitsee
se aikaa parantuakseen. Turvotus laskee ja lihakseen syntyy arpikudosta.
Lihas tarvitsee varovaista venyttelyä.
Liian nopea paluu kentälLe saa helposti aikaan paranevan arpikudoksen repeämisen. Arpikudos on joustamaton ja se
vaatii aikaa parantuakseen ennenkuin
voi ryhtyä peLaamaan ja harjoittelemaan täysipainoisesti.
Suurempien revähdyksien
paraneminen
saattaa kestää kuusi viikkoa tai enemmänkin vaikka saisi fysikaaLista hoitoa. Tämä koskee erityisesti nivusrevähdyksiä (lähentäjäLihas) ja akilles'
ja polvijännevammoja.
Kylmä lihas venyy tuskin 35 %:iin koko
kapasiteetistaan: lämmin ja venytetty
lihas on vähemmän aLtis loukkaantumiseL Le.
Venyttele jä lämmitteLe huoLelLisesti
ennen jokaista harjoitusta ja ottelua.
Nyrkkisääntö: Anna venytyksen tuntua,
mutta äLä venytä niin, että se käy
tuska Ll i seks i .•

YKSILÖLAJIEN EM KISAT

OSLOS SA 6.-12.7.
Liitokiekkoilun yksilölajien EM-kisat
lähestyvät.
Tämänvuotiset
mittelöt
pidetään vuonomaan pääkaupungissa Oslossa 6.-12.7.

Vuoden 1981 tarkkuuden Euroopan mestari, Turun Kari Hännikäinen (West Coast
Disc FLyers) on vahvimpia nlmlamme
kiekkogolfissa, tarkkuudessa ja pituudessa.

Suomesta lähtee kisoihin kymmenhenkinen iskukykyinen ryhmä. Juniorivoimaa
voimakaksikko
edustaa FC Helsingin
Tuomas Pursio ja Sami Suomela, joilla
pitäisi onnistuessaan olla hienot mahdollisuudet ainakin
kiekkogolfissa.
Tuomaksen ja Samin lisäksi juniorikatrasta (alle 18 v.) edustavat myös Liitokiekkoseura Teamin nuorimmaiset Toni
Asikainen ja Mikael Hästbacka.

Ensimmäistä
kertaa
kansainvälisiin
kisoihin mukaan Lähtevä Visa Ruuhinen
FC HeLsingistä saa varmasti aimo annoksen tärkeätä kilpailukokemusta. Ei
ensimmäistä, ja tuskin viimeistäkään
kertaa, EM-kisoihin lähtevä Mika Nordman (Euroopan toiseksi paras freestyleri) keskittyy vain freestyLeen seuratoverinsa Petri Isolan kanssa.

Avoimeen sarjaan osallistuvat loput
kuusi pelaajaa. Joukkueen isähahmo,
seniori Seppo Nieminen Kauhajoen Karhusta on aina vaaraLlinen kiekkogoLffaaja ja aikoo ottaa revanssin tupLakiekossa parinaan Petri Isola Liitokiekkoseura Teamista.

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä matkaan lähtee liiton sihteeri ja paljonmuutakin'vielä-lisäksi, Olli Visamo,
joka yrittänee upside-down -pituusheiton maaiLman ennätystä .•

Suomen joukkue yksilölajien EM-kisoissa Oslossa 6.-12.7.
Juniorit
Mikael Hästbacka
Toni Asikainen
Sami Suomela
Tuomas Pursio

TEAM
TEAM
FC Helsinki
FC Helsinki

Avoin
Kari Hännikäinen
Olli Visamo
Mika Nordman
Petri Isola
Visa Ruuhinen

WCDF
TEAM
TEAM
TEAM
FC Helsinki

Master
Seppo Nieminen

KaKa

Reisilihasten venytyksiä
Reiden etupuoli
a) polvistu ja istu
kantapäittesi
pääL lä
b) nojaudu taaksepäin ottaen tukea
käsilLäsi
c) Laskeudu ensin kyynärpäiden ja sitten olkapäiden varaan. Pidä polvet
Lattiassa
Reiden takapuoLi
a) istu lattialle, jalat eteen ojennettui na
b) ota nilkoista kiinni ja vedä yLävartaloa eteenpäin niin, että rintakehä koskettaa reisiä
Reiden sisäpuoLi
a) seiso leveässä haara-asennossa jalkaterät sisäänpäin
b)
kädet lattiaan (pidä polvet suorana)
c) kyynärpäät lattiaan (älä anna kantapäiden nousta ja polvien taipua
Yhdistetty kierto/ reiden taka- ja
sisäpuolen venytys
a) ota ns_ aitajouksijan asento eLi
istu lattialle toinen jalka eteen 0jennettuna ja toinen jalka taivutettuna siten, että jälkaterä koskettaa
pakaraan (jalat 90 asteen kulmassa).
Älä ota tukea lattiasta käsillä.
b) ota kiinni ojennetun jalan nilkasta. Taivuta niin, että rintäkehä osuu
reiteen.
c) Rentoudu. Nojaudu vastaavasti taivutetun jalan puoleen
d) vaihda jalkoja ja toista liikesarja
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Vaasaan SM-liigaseura
Sarjasta

WWW:stä
Wetowoiman, jonka nimi sarjaohjelman
virheellisen version sijaan kirjoitetaan Waasan Wetowoima, talvi kausi
sujui olosuhteet huomioon ottaen varsin mukavasti. Talven selän taittuessa
elettiin jo toiveissa saada kasaan
J:llä
pelaava
joukkuepeliä isolla
ryhmä. Toiveet romutti toukokuun huonot harjoittelut. Porukat töissä, Hesassa, tentissä, syömässä, juomassa,
puimassa, .•. But anyway, sarjaan lähdetään kohtuullisen terveenä (3 vammaista) ja lähes parhaalla mahdollisella joukkueella (4 puuttuu). Hyvin
siis pullat Vaasassa. Ja ISUT (International Student Ultimate Tournament)
lähestyy. Paineita ja tavoitteita on
useammalla kuin kahdella WWW:n pelaajalla. Onko WWW sarjan yllätysjoukkue,
ei tiedä, ainakin se on ainoa, jolla
on omat VERKKARIT, odottakaahan.
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JOUNI TAPIOVAARA

Hyvännäköistä, kaksinkertainen ja loppuottelu, se on hyvä ratkaisu. Toivot·
tavasti joukkueet jaksavat harjoitella
itsenäisesti
ja
nousujohteisesti.
Vaikka WSS:n, Atleticon, Co:n, Oravien
ja Teamin pelaajien onkin ehkä vaikea
asettua heittopussin rooliin, kannattaa silti treenata kunnolla; sarja on
pitkä ja maajoukkuerinkiin on varmasti
riittävästi pyrkijöitä.
Lisäksi
sarjaohjelmaa
silmäillessä
alkaa usko lajiin taas vahvistua. Ennätystasaväkistä, veikkaan.
Miinuksena ehkä peli 21:een. Palvelee
kyllä pelaajia, mutta lajin leviämisen
kannalta ••. yleisöystävällisyydestä ei
voida puhua. Siitä päästäänkin katke rimpaan nieltävään, eli pohjakysymykseen mikä on hyväksi lajille? Käsittelen kahta ongelmaa.

/

Christer Kock'

Kiekkoja kaupan
Pelikentät
Väliotsikko kertoo kaiken. Niitä ei
ole. En tiedä käytäntöä pääkaupunkiseudulla, mutta junteissa pelikenttiä
ei vuokrata rahalla, eli onko joukkueet itsenäisinä yksikköinä yrittäneet varata pelikenttiä, joilla nilkat, polvet ja mielenterveys ei olisi
vaarassa. En voi uskoa, että on yritetty, mutta ei ole onnistuttu. Laji
ei etene, jos pelataan puistoissa.
Pisteenä i:n päälle silkkarin ja munkan epäesteettinen ulkonäkö.

Projektit
Milloin Suomea on ulkona pelatuissa
sarjajoukkuekisoissa edustanut puhd1s
seurajoukkue? Tämä on mielestäni sel·
västi suurin epäkohta suomalaisessa
Ultimatessa. Seuratasolla ei kehitystä
tapahdu, jos joukkueen iskuvoima koos'
tuu tehonyrkistä, jonka muodostaa maajoukkueen runkopelaajisto. Luonnolli sesti koottuna eri joukkueista. "Tuntuma
Euroopan
parhaimmistoon
on
säiLytettävä",
mitä se tarkoittaa?
Sitäkö, että parhaiden pelaajien on
päästävä
harjoittelemaan ulkomaisia
vastaan, koska Suomesta ei löydy vastusta? SLL:n tavoitteena lienee seuratoiminnan kehittäminen, miksei niin
tapahdu?
Toi vottavasti herättää keskustelua
JONE.

Mm. Vaasassa ilmestyvän
sanomalehti Pohjalaisen
urheilusivuilla oli
toukokuun 11. päivänä
puolen sivun juttu Waasan
Wetowoiman toiminnasta ja
yleensä ultimatesta.
Viereisen sivun kuva on
artikkelista.

Kuten ennenkin,
Suomen liitokiekkoilijoiden
ulottuvilla on Euroopan paras valikoima kovatasoisia kilpakiekkoja tietysti AMEXPOSTA 111
AERO - kiekkogoffaajan ja pituusheittäjän peruskiekko, kelluvista 150-178 grammaisiin.
AVIAR - golffaajan kiekko vastatuuliheittoihin
ja putteihin. The most stable disc around!
Painot 167-176 g.
Aviar-XD
yhä useamman valinta pituuteen ja
golffiin. Painot 165-176g.
COUPE-kiekkoon on pyritty yhdistämään Aeron,
Aviarin Ja XD:n parhaat ominaisuudet. Hyvä
putteri myös. Muutama jäljellä, 160-164 g.
Kuuluisat WhamO-Frisbee kiekot. Jokaisen kassiin lähestymisheittoja ja putteja varten.
Muotti 86: Uusi U.S.Openin pituusennätys 145 m
heitettiin 86-muottisella. Pitkiin heittoihin,
putteihin.
Muotti 70:
Pitkiin heittoihin, kun tarvitaan
S-kurvi ja käännös oikealle lopussa.
Muotti 71: Pitkiin tarkkoihin heittoihin.
Muutama Lightning,
Sream-liner,
Soft Touch,
Gumbputt.
Kaikki golfkiekot 75 mk, 5 kpl tilauksissa a 70,-.
Fastback FB 6 koppauksiin 40 mk.
World Class 165 g a 70 mk. HDX-kiekot a 75 mk.
Freestylisteille Hi Rigidity ja Sky Stylerkiekkoja,
useita värejä a 70 mk. Delay-X liukastetta.
DDC-kiekkoja a 40 mk.
Sekä runsaasti keräilyharvinaisuuksia. Soittele, kirjoita, kysy, käy katsomassa kilpailujen
yhteydessä.
Tulossa lisää kesällä:
Ace ym.

Hammer,

91-muottinen,

Amexpo Oy
PL 10
61851 Kauhajoki as
puh. 963-21721

7

PUOLUSTUSPELI
"Puolustuspeli" on kolmiosainen ultimaten ratkaisevinta elementtiä, puolustusta käsittelevä sarja. Viimeisen osan kirjoittaja on
Pekka "Bob" Ranta. Bobi pelaa liitokiekkoseura Teamissa ja on
junioreiden ultimate-maajoukkueen valmentaja.
Hän on myös laatinut Ultimate-harjoitteita -vihkosen, jota voi
tilata liitosta.
6. Asettumistyylit
a. IIEhdoton Laita kiinni ei yLeensä
oLe järkevää, silLä kentän sisäkautta
on helppo heittää Laita·aLueelLe. Vain
kovassa
tuuLessa kannataa pakottaa
heittäjä heittämään kentän sisäkautta.
ll

~
b. IISuora Laita kiinni ll on tyypiLlinen
puolustus jopa kansainväLisissä kisoissa. Yleensä vain vaikuttaa siltä,
että monet maat eivät tunnu noudatta van minkäänlaista yhteispuoLustusta.
Periaatteena kyseisessä tyyLissä on
ajatus, että mieLuummin annetaan hyökkääjilLe syöttö sivuLle kuin eteenpäin. Edelleen voi kuitenkin heittää
kentän
sisäkautta
laitaan. Samoin
taakse ja sivuLLe jäävät alueet ovat
suuret, joten hakijoiden puoLustaminen
on vaikeaa. Tämä puolustustapa kannattanee kuitenkin, jos peLataan kovassa
tuuLessa.

c. IIPakota aLas ll tyyL i on vieLä Lähes
tuntematon useimmiLLe pelaajille ja on
varsinaisesti vain muunnelma edeLLi sestä (b). Vartija asettuu viistoon
pelisuuntaan nähden niin, että peittoaLueen raja on yhtenevä pelialueen
rajan kanssa. MahdoLLisuus
heittää
kaariheitto uLkokautta tietenkin suurenee. MieLestäni kannattaa kuitenkin
riskeerata - etenkin, jos muut puoLustajat tietävät mahdoLlisuuden ja asettuvat enemmän kyseisen Laidan puoLeLLe
odottamaan katkoa. Heittäjän kannaLta
tarkasteltuna tämä puoLustus on varsin
stressaava ja ahdistava, siLLä mahdoLLiset heittopaikat ovat hyvin kapeita
ja hakija on vaaraLlinen vain tovin.
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d. "Ahdas sideLine" rruistuttaa paLjolti edeLListä (c), mutta poikkeaa sikä-'
li, että nyt haLutaan heittoa sivurajaa pitkin ylöspäin. Koska on todennäköisempää, että enemmistö hauista tehdään kiekon yläpuoLelLe, on järkevää
antaa tilaa alaspäin syötöille. Tietenkin, jos joku on hakemassa aLhaaLta, kannattaa vartijan supistaa alempaa hakualuetta. Varsinkin, jos hakijan puoLustaja on jäänyt kärkkymään
katkoa kiekon yläpuoLeLLe. TiLanteessa
voi soveLtaa jopa niin sanottua II no
du:np" (ks_ kohta f) puoLustusta.

e. IISideL ine ll puoLustustyyL issä vartija asettuu suoraan sivurajan suuntaan.
Heikkoutena on molemmat suuret hakuaLueet (yLös ja aLas). HeittäjäLLä ei
oLe Läheskään niin hankaLaa kuin kahdessa edeLLisessä tyyLissä. Sideline
yhdessä "suora Laita kiinni" tyylin
kanssa ovat yleisimmät, mikä johtunee
niiden symmetrisyydestä ja täsmäLLisyydestä. ToisaaLta ne on myös heLppo
purkaa.
Symmetrisyyden
rikkominen
onkin osa uutta puoLustusta.

f. IINo dump".

Toisinaan on järkevää
estää heitot taaksepäin. AsettumaLLa
heittäjän taakse viistoon
peLataan
itse asiassa ahdasta sidelinea taaksepäin. TiLanteessa avautuu eteenpäin
hyvät
hei ttomahdoL Lisuudet.
Mutta
koska todennäköinen hakija on takana,
on pyrittävä vartijan avuLLa peittämaan lyhyet taaksepäin suuntautuvat
heitot. Muiden puolustajien tehtävä on
ehdottomasti estää eteenpäin tulevat
syötöt. MikäLi hakijoita on useampia,
on osattava ratkaista, mihin suuntaan
kannattaa mahdoLLinen syöttö sallia.
HaLutaanko pysyä edelleen samassa laidassa vai haLutaanko salLia laidan
vaihto, joLloin on ehkä mahdolLista
päästä puolustuksen kannaLta eduLLisempaan laitaan?

~

~

g. Kiekon olLessa keskelLä voi, ja
kannattaakin, noudattaa edeLlä esiteLtyjä puolustustyylejä. Kiekkoa
voi
kuitenkin ohjata johonkin suuntaan,
joLloin muut puoLustajat voivat paremmin estää omaLta osaLtaan hakujen onnistuminen. Edelleen, mieLestäni viistoon asettuvat puolustukset ovat järkevämpiä, koska ohjaussuunta säilyy
todennäköisemmin, vaikka heittäjä pystyisikin heittämään osin vartijan ympäri. Tietenkin yliheitetyt
ki ekot
ovat varsinaisia puoLustuksen murskaajia. Mutta esimerkiksi kovassa tuulessa yliheitot ovat myös myös hankalia,
ja sikäLi usein jopa puolustuksen kannalta toivottuja. Jotkut ovat vieLä
sitä mieltä, että etenkin oLtaessa
keskelLä kenttää kannattaa estää vain
suoraan yLöspäin suuntautuvat heitot.
Mutta tiedän kokemuksesta, kuinka huvittavan heLppoa on harhauttaa puolustaja aina vääräLLe puole LLe ja antaa
sitten avaava seuraava syöttö eteenpäin. Sen sijaan haut ohjattua puoLustusta vastaan ovat monin verroin hankaLampia. Monilta peLaajiLta ei onnistu ainutkaan haku, kun heittäjän mielestä hakija ei oLlut varmåsti vapaa,
vaan hänen lähellään kärkkyi puoLustaja. Tällöin on myös muiden puolustajien heLpompi ottaa pieni ennakko hakusuuntaan ollen aina kiekon ja hakijan välissä nlln, ettei heittäjä uskaLLa heittää.~ /
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h_ Estä tietty heitto_ Joskus voi pelata myös siten, että estetään esimerkiksi aina kämmenheitto_ Tällöin käy
puolustuksessa niin, että peli suuntautuu aina tiettyyn suuntaan_ Toisessa laidassa on jokin laita kiinni
-puolustus ja keskellä kiekkoa ohjataan edelleen toiseen laitaan_ Toisessa laidassa vartioidaan sideline-tyyppisesti. Tämä sääntö koskee myös tuulta, eli estetään heitto esimerkiksi
myötätuuleen. Muiden puolustajien on
vain osattava asettua oikein mahdollisten ja todennäköisten hakujen sunteen.
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i. Oikea etäisyys. Muiden puolustajien
tehtävänä on estää hakijoita niin,
että heittäjä ei pysty syöttämään.
Ennakon ottaminen on yksi olennainen
tekijä. Mikäli olet kaukana kiekosta,
ei kannata olla omassa miehessä kiinni, sillä sinut on helppo ohittaa_ Ole
siis hiukan hakijaa alempana. Samoin,
ole sopivassa kulmassa kiekkoon ja
hakijaan nähden. Olemalla sopivassa
kulmassa
ja sopivalla etäisyydellä
pystyt tarkkailemaan sekä kiekkoa että
puolustettavaasi. Ole kuitenkin riittävän lähellä, että ehdit mahdollisiin
pitkiin ja yli tuleviin heittoihin.
Varo erityisesti
laidan
vaihtoja,
sillä silloin ennakkosi ja kulmasi
saattavat muuttua hyökkääjän eduksi.
Sinun on SllS ehdittävä syöttöön ja
heittolinjoihin ennen hyökkääjää. lähellä kiekkoa kannattaa olla aivan
pelaajassa kiinni. Tietenkin voi käyttää omaa kehoaan puskurina, jolloin
keholla estetään tietty hakusuunta ja
ollaan valmiina ehtimään toiseen mahdolliseen hakusuuntaan. Toiset kannattavat periaatetta, että ei kannata
seurata puolustettavaa kiekon alapuolelle ja toiset taas päin vastoin.
Kummassakin on etunsa. Jos pyritään
katkoon nlln, että heittäjälle tulee
kiire heittoajan huvetessa, kannattaa
puolustaa kiekon alapuolellakin. Mutta
jos luotetaan vartijan taktiikkaan,
voi puolustusta hetkellisesti tehostaa
kiekon yläpuolelta.
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2. "T-shirt" eli vastaan haku -pelit.
HYÖkkäys pyrki; hakemaan ylhäältä alaspäin suuntautuvilla juoksuilla ja
siirtämään kiekkoa laidasta toiseen
etsien niin sanottua toista syöttöä,
joka on yleensä voimakkaasti ylöspäin.
Tällöin puolustuksen kannattaa joko
kytätä hakupaikoissa pelaten jonkinlaista paikkapuolustuksen ja miespuolustuksen välimuotoa ja/tai asettua
hakijoiden taakse, jolloin he tietävät, missä kiekko on. Hyökkääjän hakiessa alaspäin puolustajan on seurattava häntä ja kiinnioton jälkeen asetuttava täsmällisesti sovittuun vartiointiasentoon. Erityisesti sidelinetyyppiset puolustukset toimivat tällöin hyvin, sillä odottaahan hyökkääjä
seuraavaksi poikittaista heittoa.

le

o
j. Pysäytä kiekko. Koska vartija tehokkaimmillaan pystyy estämään noin
50% heittoalueesta ja muut puolustajat
noin 20%, jää hyökkääjille edelleen
paljon tilaa. Jotta saataisiin aikaan
katko, on yleensä annettava puolustajille vähän aikaa sijoittua puolustusaseml1n. Siksipä on tärkeää estää
kiekon jatkuva eteneminen. Siksi on
tiedettävä, minne kiekkoa seuraavaksi
halutaan ja estettävä se suunta. yleensä pitää estää suunta, jonne kiekko on jo menossa ja pakotettava se
ainakin hetkellisesti takaisin tulosuuntaan. Siellä on todennäköisesti
vielä tungosta. Pysäytyksen jälkeen
voi ripeästi siirtyä takaisin varsinaiseen vartijataktiikkaan. Tyypillisiä pysäytyskeinoja ovat mm. ~euraa
vat.
"Give-and-go":n
pysäyttäminen.
Heittäjän vartijan on otettava nopeasti kiekon irrottua kaksi askelta taaksepäin ja kaksi kiekon lentosuuntaan.
Tällöinhän tukitaan seuraava haku eteenpäin. Ainut mahdollinen haku tulee
päinvastaiseen suuntaan. Mikäli heittäjän vartija jää hetkeksikään ihailemaan heittoa, hän on jo liikaa myöhässä, ja give-and-go -peli voi jatkua.
Tietenkin voi katsoa ja viestittää
vastaanottajan puolustajalle saapuvasta
syötöstä. Askeleet on osattava
ottaa muutenkin. Kiinniottajan puolustaja estää tietenkin kiekon etenemisen
jo edellä esitetyllä tavalla.
1.

Näiden asettumis- ja sijoittumisohjeiden lisäksi on lopuksi sovittava yhteiset
viestintäkoodit:"sideline ll
huuto tai "tulee" jne. kuuluvat ni ihin_ Ilman tiedottamista ei mikään
puolustustyyli kanna kovin pitkälle_
Tiedotuksen voi hoitaa siis joku laidalta tai vaihtopenkiltä, mutta tietysti myös sovittaessa, kenttämiehet.
Ja mieluummin aluksi
kuin liian vähän.

liikaa

tietoa

Pelaamalla taktisesti oikein voi hitaampi ja lyhyempi joukkue voittaa
sekoilemalla pelaavan joukkueen. Toivottavasti näen jo pian uusia 'puolustustaktiikoita kentälläkin eikä vain
paperilla.
Aluksi uusi puolustustaktiikka
voi
olla tosi hankalaa ja heikon tuntuista, mutta on tietenkin
jaksettava
nähdä hiukan lisää vaivaa, jotta hahmottaisi tilanteet toiseltakin kannalta. Monilla on ainut ongelma haluttomuus ja innostuksen puute oppia uutta.
Ja ennen kaikkea saada se toimimaan .•
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ULTIMATEN SM - SAl\JA
ULTlMATE SM-SARJA '
SÄÄNNÖT

Tasaisetnpi
kuin kosKaan
Ultimaten SM-sarjan avaus on 11.6. klo
18.00. Tämän kesän sarja on tahdiltaan
tllvllmpi kuin koskaan aiemmin, josta
syystä sarja on kestoltaan lyhyempi
kuin ennen. Finaali pelataan heinäkuun
lopussa Helsingissä (ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin). Toivottavasti tiivllmpi SM-sarja motivoi yhä useampia
pelaajia osalListumaan kaikkiin sarjan
otteLuihin.

JOHAN RINNE

Ja näin valmentajat vastasivat.
SM ' sarjassa peLaa kuusi joukkuetta,
joista kaksi on uusia tuLokkaita mes taruussarjastasoLLa
Waasan
WetoWoima ja West Side Story. Mikään joukkueista ei oLe seLvä ennakkosuosikki,
joskin monet veikkaavat Liito -oravien
tai Companyn vievän mestaruuden. Company on kuitenkin menettänyt peLaajasiirtojen myötä runsaasti pelaajia,
mikä voi merkitä Atletico Gäddvikin
nousua Espoon ykkösjoukkueeksi. AtLeticon finaalipaineet ovat ymmärrettävästi suuret. Varsinkin kun se on saanut vahvistuksekseen entiset company'
laiset Juha JaLovaaran ja Timo Vaski on.
Liito-oravat lähtevät rauhallisin mieLin sarjaan, vaikka mestaruus monen
hesalaisen mieLessä varmasti väLkkyykino
Liitokiekkoseura Team ei ole kertaakaan SM-sarjan historian aikana jäänyt
ilman mi taLia, eikä aio jäädä nytkään.
Päinvastoin, tarkoitus
on
vaihtaa
vi i me vuoden pronssi ki rkkaampaan mitaL iin.
WWW on peLannut vähän uLkona, mutta
tavoitteena mitaLi on itsestäänsel VYYS.

WSS on kauden musta hevonen, joka ei
aio kunnioittaa ketään vastustajaa.
Espoon Companyl l a on peLaajamenetyks i stään huolimatta vain yksi tavoite:
mestaruus .•
SM-sarjajoukkueiden valmentajille esi tetti i n kuusi kysymystä
1. Valmentaja/Kotikenttä?
2. Joukkueen vahvat puolet
3. Joukkueen heikot puoLet
4. Joukkueen pelille tunnusomaista?
5. Arvio kolmesta mitalijoukkueesta?
6. Oma tavoite?
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The Company
1. Antti Rautiainen/Silkkiniitty
2. Vanhat pelaajat
3. Kapea pelaajamateriaali
4. "Täysi Llä loppuun asti"
5. Co, AtLetico, WWW
6. Mestaruus
Liito-oravat
1. Eero Alperi/Koneen puisto
2. Kokemus
3. JalLa
4. "F i i Li spe Li ä ll
5. Co, Team, Liito-oravat
6. Mestaruus
Atletico Gäddvik
1. Janne KerttuLa/Silkkiniitty
2. Tekninen taito ja tasaisuus
3. Ei oLe
4. "Pe li - i loll
5. Finaalipaikka
6. Atletico, Liito-oravat, Co
Weto-Woima
Jouni Tapiovaara/Koneen puisto
Into ja pituus
Kokemattomuus
Kova j oukkuepuolustus
Liito·oravat, Co, WWW
Mi tal i

~aasan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liitokiekkoseura Team
1. Pekka Ranta/Maunulan ulkoilumaja
2. Hyvä henki
3 . Malttamattomuus
4. Sp i rit of the game
5. Liito-oravat, Team, WWW
6. Spir i tin ylläpitäminen
West Side Story
1. Jouni Manninen/Koneen puisto
2. Into
3. Kunto
4. Omaperäisyys
5. Team, WWW, ~SS
6. Mi tal i

Ultimaten SM-sarjassa (11.6. - 16.7.)
noudatetaan seuraavia kilpailuja
sääntövaliokunnan Laatimia sääntöjä.
1. Luovutuksesta poistetaan sarjasta.
2. Ultimaten sääntöjen mukaan kentälliseen kuuluu seitsemän pelaajaa. Pienin sallittu pelaajamäärä SM-sarjan
ottelussa on viisi.
3. Ennen ottelun alkua toimitsijalle
Luovutetaan kummankin joukkueen pelaajalistat. Kaikkien joukkueen pelaajien
tulee olla jäsen- ja lisenssimaksunsa
suorittaneita. Pelaajalistat tarkistetaan myöhemmin. Mikäli joukkueen pelaajaluettelosta löytyy pelaaja, joka
ei ole suorittanut asianmukaisia mak sujaan, kyseinen joukkue julistetaan
ottelun häviäjäksi.
4. Ottelupöytäkirjat tulee mahdollisimman pian (viim. seuraavana päivänä)
toimittaa SM-sarjan vastuuhenkilölle,
Johan Rinteelle.
5. SM-sarjan osallistumismaksu on 200
markkaa/joukkue. OsalListumismaksuilla
katetaan palkinto-, tiedotus- ja kenttävuokrakulut.
6 . Mikäli joukkue ei ole pelikelvollinen (vähintään viisi kenttäpelaajaa)
viimeistään 15 minuuttia ottelun määrätyn alkamisajankohdan jälkeen, vastustaja voi vaatia Luovutusta.
7. Ultimaten SM-sarjaan osallistuvilla
joukkueilla
täytyy olla yhtenäiset
vastustajasta erottavat pelipaidat.
8 . Otteluissa sovelLetaan viimeisiä
suomennettuja ultimaten sääntöjä (jaettu joukkueiL l e).
9. Aloitusheiton jäLkeen kiekon saa
tuoda kentän pituussuntaiselle keskikohdalle, jos se on mennyt suoraan
(ilmassa) pel i kentän rajojen ulkopuolelle.
10. Ottelut pelataan 21 pisteeseen
kahden pisteen erolla. Katto on kuitenkin 25 pistettä.
11. Pronssiottelua ei pelata.
12. Finaali pelataan kaksinkertaisen
sarjan jälkeen kahden parhaan joukkueen välillä.
13. Mikäli kahta parasta joukkuetta ei
saada pi ste iden perusteella, verrataan
keskinäisten otteluiden pisteitä. Jos
nekin menevät rist ii n, verrataan keskinäisten otteluiden maa l ieroa. Jos
eroa e i synny, verrataan kokonaismaal i ero j a. Jo l lei vieläkään päästä selvyyteen
joukkueiden
paremmuudesta,
verrataan tehtyjä maaleja. Viimeinen
vaihtoehto on sitten uusintaottelu.
14. Yhteen otteluun saa nimetä enintään 21 pelaajaa.
15. PeLaaja edustaa koko loppukauden
slta seuraa, jossa hän on pelannut
ensimmäisen sarjaottelunsa.
16. Finaaliotteluun saavat osallistLI-2
vain ne seuran j äsenet, jotka ovat
maksaneet jäsen- ja lisenssimaksunsa
ennen runkosarjan viimeistä ottelua.
17 . Kunk i n ottelun jälkeen nimetään
vastustajajoukkueen kaksi parasta pel aa j aa, joiden nimet merkitään ottelupöytäkirjoihin .•

KANTTIA KANS!
Historiasta
OLLI VISAMO
Gutsin alkuperä on mysteeri. Healyn
veljekset esittelivät Lajin kansainvä'
lisessä frisbee turnauksessa
1958.
Henkilö henkiLöä vastaan gutsin kuvaus
löytyy Y'malli antiikkikiekon aLapin·
nasta (kiekkoja, jotka on valmistettu
ennen vuotta 1960, pitävät keräilijät
antiikkina), mutta pelin keksijä ei
ole tiedossa.
Gutsin esi'isänä voidaan pitää Frisby'
a, jota pelattiin keksitöLkkien kan'
silla Dartmouthin kampuksella, jossa
pelattiin ensimmalnen kansainvälinen
ottelu marraskuussa 1954. Vastakkain
pelasivat Blossom Brothers Five of
Omnicron Deuteron Charge of the Theta
Delta Chi ja Tweedy Free'Throwers of
Montreal, Kanada. Kolmen tunn i n ja
vartin viskelyn jälkeen Blossom Brot·
hersit voittivat 21 - 16.

iitokiekkopelien
L
voi
yksinkertaiselta, mutta
nisois~n

n~ytt~~

se on taitoa ja
harkittua strategiaa
vaativa peli. Lis~ksi
pelaajilla pit~~ olla
kanttia asettaa k~si
kiekon eteen, jonka
nopeus saattaa olla 150
km/h.

Tarkoituksena on heittää kiekko vas'
tustajan IImaalialueeseen ll (ulottuvuu'
teen) siten, että he eivät saa s1ta
kiinni ja ottaa kiinni vastustajan
heitot. Kiinnioton tulee tapahtua puh'
t aasti yhdellä kädellä. Vastaanottava
joukkue saa pomputella kiekkoa ennen
varsinaista kiinniottoa, mutta pomput·
telussakaan kiekkoon ei saa koskea
kahdella kehonosalla yhtaikaa. Seuraa'
van heiton heittää kiinniottaja. Jos
joukkue ei saa kiekkoa kiinni heittää
se pelaaja, joka ensimmäisenä koski

Pistelaskusta. Jos heitto on joukkueen
ulottuvissa (pelaajan ei tarvitse hy'
pätä yltääkseen kiekkoon), mutta he
eivät saa sitä kiinni, saa heittänyt
joukkue pisteen. Jos heitto ei ole
j oukkueen ulottuv i ssa tai kiekko osuu
ma =~ an ennen linjaa, saa vastaanottava
joukkue pisteen. Onnistuneesta kiinni'
otosta ei saa pisteitä. Erä peLataan
21 pisteeseen. Ottelu voidaan pelata
paras kolmesta, viidestä jne.

Pelipaikat ja
puolustuspeli
Linjan pelipaikat on
vasti:

Säännöt lyhyesti
Lukijat, jotka jo tietävät
gutsin
säännöt voivat siirtyä kohtaan Peli·
paikat ja puolustuspeli.
Joukkueesta on
kentällä
yhtaikaa
Vl1Sl
pelaajaa. (Voidaan pelata myös
millä pelaajamäärällä tahansa.) Jouk'
kueet asettuvat 14 metrin päässä toi·
sistaan
oleville
yhdensuuntaisille
linjoille siten, että kädet sivuille
ojennettuina pelaajien sormenpäät kos'
kettavat vi ereisen j oukkuetoverin sor' _
mia. Sivurajat on laitimmaisten pelaa'
jien ojennetun "ulomman ll käden sormen'
päiden kohdalLa. Ylärajana on peLaa j an
ylösojennetut kädet, kun pelaaja sei·
soo suorana linjan kohdalla. Sivurajat
ja
yläraja määrittelevät joukkueen
ulottuvuuden. Pelivälineenä on Profes'
sional Frisbee tai vastaava.

kiekkoon. Jos heitto ei ole ulottuvuu'
den rajoissa, kuka tahansa vastaanot·
tavasta joukkueesta saa heittää seu'
raavan heiton. Jos heitto on ässä (u'
lottuvuuden
raJolssa ja kukaan ei
koske kiekkoon), saa heittänyt joukkue
valita heittäjän. Ylösalaisin heitot
ovat kiellettyjä eli kiekko ei saa
IImaalilinjaa" ylittäessä olla yli 90
asteen kulmassa.

Vasen
l aita

nimetty

seuraa-

Vasen
Keskus Oikea
Oikea
sieppari
sieppari l aita

Pelaajia ei kannata sirotella linjalle
sattumanvaraisesti, vaan kiinniottoj a ki ekonkäs i ttelytaito j ensa mukaises'
ti. !hannehan olisi joukko molempikät i siä varmoja kiinniottajia ja tarkko'
j a heittäjiä, mutta en ole vielä täll äisestä joukkueesta kuullut.

••*

Suur i n osa heitoista tulee keskuksen
j a sieppareiden kohdalle, joten näiden
on oltava varmoja kiinniottaj i a ja
koska vain alle puolet heitoista ote'
taan suoraan ki inni on näiden pelaa'
j ien osattava "pysäyttää ll kiekon kier'
re ja nostöa kiekko ylös, jotta se
voitaisiin vangita helpommin.
Pelipaikka

Kiinniottotaidot

Vasen laita

kesk i nkertainen kiin'
niottaja, vahvempi
vasen käsi
vasenkätinen varma
kiinniottaja
molempikätinen varma
kiinniottaja
oikeakätinen varma
kiinniottaja
keskinkertainen kiin'
niotta j a, vahvempi
oikea käsi

Vasen sieppari
Keskus
Oikea sieppari
Oikea laita
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Keskus pystyy peittämään sieppareiden
heikommat puolet ja siepparit peittä vät laitojen heikommat puolet.
Kiekon IInosto ll ja pomputtelu ovat puolustuspelin
olennaisia osia, koska
alle puolet heitoista ottaa kiinni se
pelaaja,
joka
ensimmalsenä koskee
kiekkoon. Pelaajien tulee olla valmiina varmistamaan liki inniottavan ll (ensimmäisenä kiekkoa koskettavan) pelaajan sivustat, edusta ja selusta, jotta
pelaaja voi nostaa kiekon ylös, jos
suora kiinniotto ei ole mahdollista.
Kiekko lentää kentän poikki alle puolessa sekunnissa, joten ei ole aikaa
neuvotella kuka siirtyy minnekin, vaan
toiminta on melkein vaistomaista. y.
leensä "kiinniottavaa" pelaajaa lähimpänä olevat pelaajat varmistavat lähi'
ympäristön ja muut ovat valmiina ryntäämään kiekon perään, jos nosto lähtee liian pitkäksi. Hyvää nostoa voi,
daan jatkaa hallitulla pomputtelulla,
kunnes joukkueen paras heittäjä ottaa
kiekon kiinni. Hyvä puolustus luo perustan hyvälle hyökkäykselle.

Hyökkäyspeli
Heitto ei ole mikään älytön viskaisu
(ei
ainakaan saIsI olla). Ai nakin
heittotapaa (kiekon kierre), heittopaikkaa, kohdetta, heiton korkeutta,
kiekon kulmaa ja nopeutta olisi syytä
pohtia.
Heitto tulee suorittaa saman linjan
takaa, jossa puolustettaessa seistään.
Linja
vo i daan
jakaa
kolmeen
IIheittopaikkaan ll : vasen laita, keskus·
ta ja oikea laita.
Kierrestrategia perustuu kierteen ja
kohteen valintaan. Vasemmalta laidalta

12

"Heitto ei ole mikään
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heitetään myötäpäiväkierteiset (esim.
oikeakätisen rystyheitto ja väsenkäti sen kämmenheitto) heitot vastapäätä
oleva laitapelaajalle, jolloin kier'
teen ansiosta kiekko pyrkii kimpoamaan
vastustajan käsistä oikealle puolelle
(vastustajan silmin katsottuna)
ja
saavuttamattomiin. Oikealta laidalta
vastaavasti, mutta kiekon kierre on
vastapäivään.
Nämä heitot vaativat
tarkkuutta, jotta kiekko pysyisi vastustajan ulottuvuuden rajoissa. Pakkohan ei ole heittää laidalta vastapäi·
seen laitaan, vaan edellä olevat oli·
vat esimerkkejä kierteen hyväksikäytöstä. Esimerkiksi heitot
ristiin:
oikealta
vastustajan
oikealle
laitapelaajalle.On kuitenkin muistet·
tava kuinka kierre vaikuttaa kiekon
käyttäytymiseen sen kohdatessa esteen
(käden) .
Heitä joukkueen huonointa kiinniottajaa kohti (yleensä laidat ovat huonoimmat kiinniottajat), paitsi jos hän
on poikkeuksellisen hyvä heittäjä. Jos
et ole kovin tarkka heittäjä, harkitse
tarkkaan laitoja kohti heittoja, sillä
vastustaja saa piste~n, jos kiekko ei
pysy ulottuvuuden rajoissa. Käytä vahvinta heittoasi ja heitä vastaanottajan huonomman käden puolelle. Tarkkana
heittäjänä voi .yrittää ässää pelaajien
välistä.
Matalat
heitot (polven alapuolella
vastustajan linjan kohdalla) ovat vai·
keita kiinniotettavia, mutta niissä on
myös riski, että ne osuvat maahan
ennen linjaa.
Kiekon kulmasta ja nopeudesta ja kier'
teestä rIIppuu kuinka helposti kiekor
kierre on pysäytettävissä (hidastettavissa) ja kiekko nostettavissa
ja
kiinniotettavissa.
Vaihtele
kiekon
kulmaa ja nopeutta, jottei vastustaja
totu heittoosi ja opi sen kiinniottoa .•

Tuloksia
VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA KOKONAISKILPAILU

VUODEN KiEKKOGOLFFAAJA
1. osaki lpai lu 9.5.1987 Mei lahti
Tulos
1. Georg Nyman, Goldeye
2. Timo Vaskio, Atletico Gäddvik
3. Jacob Nyman, Goldeye
Jyrki Kaivola, Team
5. Sam; Suomela, FC Helsinki
Marko Timonen
7. Mika Latvasalo, Maniacs
Petri Määränen, Maniacs
9. Marko Haverinen, FC Helsinki
Upi Louhivaara, Pyryn Jyske
Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu
Marko Törrönen, Maniacs
13. Sami Kauppila, FC Helsinki
Kari Miettinen, Team
Timo Pursio, FC Helsinki
16. Mikael Nordman, Team
17. Marko Miettinen, FC Helsinki
Visa Ruuhinen, FC Helsinki
19. Kari Vesala, Team
Olli Visamo, Team
21. Mika Heikkilä, FC Helsinki

53
54
60
60
61
61
62
62
63
63
63
63
65
65
65
66

67
67
68
68

71

Tasoitus'
tulos
53
52
55
56
51
51
51
52
53
53
51
50
51
54
50
51
49
49
50
51
49

2. osakilpailu 9.5.1987 Sibeliuksen puisto
Tulos Tasoitustulos
1. Timo Vaskio, Atletico Gäddvik
57
57
2. Georg Nyman, Goldeye
57
57
3. Marko Timonen
57
57
4. Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu 57
57
5. Kari Vesala, Team
59
57
6. Kari Miettinen, Team
61
57
7. Sami Suomela, FC Helsinki
62
58
59
8. Petri Isola, Team
63
9. Jacob Nyman, Goldeye
64
59
Marko Törrönen, Maniacs
64
59
11. Sami Kauppila, FC Helsinki
65
55
Petri Määränen, Maniacs
65
54
Visa Ruuhinen, FC Helsinki
65
54
oII i Vi samo , Team
65
54
15. Upi Louhivaara, Pyryn Jyske
68
56
Marko Miettinen, FC Helsinki
68
57
17. Marko Haverinen, FC Helsinki
69
54
Mika Latvasalo, Maniacs
69
52
19. Mika Heikkilä, FC Helsinki
70
54
Timo Pursio, FC Helsinki
70
53

(sija)
16
14
20
21
7·8
7·8
9

15
17-18
17-18
10
4

11
19
5
12
1·2
1· 2
6

13
3

(sija)
10·13
10·13
10·13
10·13
14
15
17
18
19·20
19·20
8

3·5
3· 5
3·5
9

16
6
1
7

2

-

1.
2.
3.
4.

Petri Isola, Team
90
Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu 91
Ilkka Tamminen, Kauhajoen Karhu 93
Kari Hännikäinen, ~est Coast
95
Disc Flyers
Visa Ruuhinen, FC Helsinki
95
6. Peik Johansson, Team
96
7. Oll i vi samo, Team
97
8. Timo Pursio, FC Helsinki
98
f. Marko Haverinen, FC Helsinki
100
10. Markku Paju, ~est Coast Disc
101
Flyers
- vain tasoituskilpailu
Sami Suomela
Tuomas Pursio
Klaus Korpela

Tasoitustulos
56
56
56
55
56
58
53
59
53
55
58
56
54

Avoin-sarja
1. Georg Nyman, Goldeye
Timo Vaskio, Atletico Gäddvik
3. Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu
4. Petri Isola, Team
5. Marko Timonen
6. Jacob Nyman, Goldeye
7. Sami Suomela, FC Helsinki
Ilkka Tamminen, Kauhajoen Karhu
9. Jyrki Kaivola, Team
10. Kari Hännikäinen ~COF
Visa Ruuhinen, FC Helsinki
12. Kari Vesala, Team
13. Peik Johansson, Team
Kari Miettinen, Team
15. Olli Visamo, Team
16. Mika Latvasalo, Maniacs
Petri Määränen, Maniacs
18. Timo Pursio, FC Helsinki
19. Marko Haverinen, FC Helsinki
20. Marko Törrönen, Maniacs
21. Markku Paju, ~COF
22. Upi Louhivaara, Pyryn Jyske
23. Mika Heikkilä, FC Helsinki
Sami Kauppila, FC Helsinki
Marko Miettinen, FC Helsinki
Mikael Nordman, Team

(sija)
6
7

8·10
4

1.
2.
3.
4.
6.

7.
8.
9.
10.

16.
17.
18.
19.

8·10
12

22.

1

24.

13
2

5

M

S

15.00
12.00
0.75

12.00
15.00
8.00
3.00
10.00
1.50
4.00

6.00
9.00
6.00

T

12.00
15.00

10.00
9.00
0.00
0.00

0.00
7.00

0.00
0.00
3.50
3.50
0.00
0.75
0.75

5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50

0.75
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

7.50
7.50
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

Yht.
27.00
27.00
20.75
18.00
16.00
10.50
10.00
10.00
9.00
7.50
7.50
7.00
5.00
5.00
4.00
3.50
3.50
3.00
2.75
2.25
1.00
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00

Tasoitus'sarja

12.
13.
14.

3. osakilpailu 16-17.5.1987 Turku
Tulos

(kolmen osakilpailun jälkeen)
(M=Meilahti, S=Sibeliuksen puisto, T= Turku)
Kokonaiskilpailupisteet
1. 15p, 2. 12p, 3. 10p, 4. 8p, 5. 7p, 6. 5p, 7. 4p, 8. 3p, 9. 2p
ja 10. 1p.

Visa Ruuhinen, FC Helsinki
Olli Visamo, Team
Timo Pursio, FC Helsinki
Mika Latvasalo, Maniacs
Marko Haverinen, FC Helsinki
Mika Heikkilä, FC Helsinki
Marko Miettinen, FC Helsinki
Klaus Korpela, Liito'oravat
Petri Määränen, Maniacs
Kari Hännikäinen, ~COF
Marko Törrönen, Maniacs
Markku Paju, ~COF
Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu
Petri Isola, Team
Kari Vesala, Team
Marko Timonen
Sami Suomela, FC Helsinki
Sami Kauppila, FC Helsinki
Upi Louhivaara, Pyryn Jyske
Tuomas Pursio, FC Helsinki
1 kka Tamminen, Kauhajoen Karhu
Georg Nyman, Goldeye
Timo Vaskio, Atletico Gäddvik
Peik Johansson, Team
Jyrki Kaivola, Team
Kari Miettinen, Team
Mikael Nordman, Team
Jacob Nyman, Goldeye

M

S

T

13.50
0.00
7.00
2.00
0.00
10.00
13.50

8.33
8.33
12.00
15.00
5.00
4.00
0.00

2.00
15.00
0.00

0.00

8.33

8.00

0.00

1.00

0.25
0.00
0.00
0.25
0.00
3.00
2.00

12.00
10.00
8.00

5.00
3.50
3.50
0.00
0.00

7.00
4.00
5.00

3.7S

0.00
2.00
2.00

0.00
0.00

0.25
0.25
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Yht.
23.88
23.33
19.00
17.00
17.00
14.00
13.50
10.00
8.33
8.00
8.00
7.00
5.25
5.00
5.00
3.50
3.00
2.00
2.00
2.00
0.25
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11
8·10
3
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KIEKKOGOLF JOUKKUE-SM-87

Tuloksia
KIEKKOGOLF
Kauden avaus
3.5 Meilahti, Helsinki
1 . Peik Johansson, Team

51
2. Jacob Nyman, Goldeye
55
3. Kari Miettinen, Team
56
Sami Suomela, FC Helsinki
56
5. Tuomas Pursio, FC Helsinki
57
6. Oll i Visamo, Team
58
7. Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu 59
8. Upi Louhivaara, Pyryn Jyske
61
9. Mikael Nordman, Team
62
Georg Nyman, Goldeye
62
11. Marko Miettinen, FC Helsinki
65
12 . Visa Ruuhinen, FC Helsinki
66
13 . Timo Pursio, FC Helsinki
67
Pekka Ranta, Team
67
15. Marko Haverinen, FC Helsinki
68

1. Golden Bear
2. Liitokiekkoseura Team
3. FC Helsinki
4. Atletico Gäddvik (Espoo)
5. Helsingin Liito-oravat
6. Maniacs (Vantaa)

Pro Eira ry järjestää
kesätanssit Merenkävijäin patsaan ~iereisel
lä kentällä Eirassa
perjantaina 12.6. klo
19 alkaen. Aluksi kansantanhuryhmä esittää
taitojaan ja sitten
jameihin saavat kaikki
osallistua.
Tilaisuuden kioskimyynnin hoitaa Suomen Liitokiekkoliiton edustajat
Maija Sundbergin johdolla. Tilaisuuteen on
vapaa pääsy.

VOIT VUOKRATA LIITOSTA LAJIN HUIPPUVIDEO IT A.
VUOKRAUS MAKSAA VIISI MARKKAA PER KASE TTI PER VUOROKAUSI.
JÄRJESTELMÄ ON VHS.
SOITA: PEKKA RANTA, (90) 694 0098.

5
4
3
1

1
0

FC Helsinki - Gäddvik
Golden Bear - Maniacs
Liito·oravat . Team

3 . 2
2 . 3

Liito·oravat . FC Helsinki
Gäddvik
. Golden Bear
Team
. Maniacs

o.

5
3 . 2

Gäddvik
FC Helsinki
Golden Bear

3 - 2

· Liito·oravat
· Maniacs
· Team

4 • 1

1 . 4

3 • 1

5 . 0

Gäddvik ja Maniacs luopuivat kisasta.
Maniacs
FC Helsinki
Team

· Liito·oravat
· Golden Bear
· Gäddvik

o.

Golden Bear
FC Helsinki

- Liito-oravat
- Team

4 - ,

5

1 . 4
5 • 0

2 - 3

Mestarijoukkue Golden Bear:
Seppo Nieminen, Georg Nyman, Jacob Nyman,
Kari Hännikäinen ja Mikael Hästbacka.

VIDEOT

Kasetin
nunero

Sisältö

Kasetin
nunero

Sisältö

1.

- Ultimaten EM-82 Itävallassa (m iehet)
- Suomi - Englanti
- Suomi - Ruots i
Velasque~·veljesten freestyleä ja
lrlJita TV·pätkiä

7.

- Ultimaten SM·sarjan finaali 85
· The Floyd Co . HESA

8.

Ultimaten EM-8S Itävallassa (jun.)
· Ruotsi - Itävalta
- Ruotsi - Suomi
· Suomi . Ruotsi
- Ruotsi· Itävalta (finaali)
. Ultimaten MM·84 Sveitsissä (miehet)
- Ruots i . Usa

9.

- Ultimaten MM·83 Göteborgissa (miehet)
• Suomi· Itävalta
· Usa . Ruotsi

- Ultimaten EM-8S Itävallassa (naiset)
· Ruotsi· Hollanti
· Ruots i . Suomi
· Italia· Ruotsi
· Englanti· Ruotsi (finaali)

10.

· Ultimaten MM·83 Göteborgissa
· Suomi . Usa (miehet)
· Suomi· .Ruotsi (naiset)
· Suomi· Ruotsi (juniorit)
- Suomi - Usa (miesten finaali)

. Ultimaten EM·8S Itävallassa (miehet)
· Suomi . Ruotsi
• Ruotsi· Itävalta
• Ruotsi • Suomi (finaa l i)

11.

- Seurajoukkueiden PH-86 Helsingissä
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- Ultimaten Usa:n mestaruuskisat 8S
Kasetti 1.
Santa Barbara Condors . Flying Circus
Flying Circus - Tunas
Kasetti 2.
Kaboom - f l yi ng Ci rcus
Naiset:
Santa Barbara Condors . Animations

2.

Ultimaten EM-82 Itävallassa (naiset)
- Suomi Ruotsi
· Finaali
· Guts
· Suomi . Ruotsi
- Yksilölajien MM-kisat v. 77 ja 78
· Ultimate·ottelu vuodelta 80
· Santa Barbara Condors . Allstars

3.

4.

s.

- Ultimaten PH-kisat Tukholmassa 84
- Suomi - Ruotsi (2 x miehet)
· Suomi - Ruotsi (2 x naiset)

6.

· Ultimaten MM-kisat Sveitsissä 84
- kuuden minuutin TV-pätkä

LISÄKSI PEKALlA SAATTAA OLLA JOITAKIN UUSIA NAUHOJA,
JOITA EI OLE TASsl LUETELTU. KYSELE.
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ULTIMATEN SM - SARJA

Otteluohjeltna
PVM

AIKA

JOUKKUEET

PAIKKA

TO 11.6. klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00

Co - WSS
Liito-oravat - WWW
TEAM - Atletico

Silkkiniityt, Tapiola
Munkkiniemi
Maunulan ulkoilumaja

KE 17.6. klo 18.00
klo 19.30
klo 18.00

WSS - TEAM
Munkkiniemi
WWW - Co
Munkkiniemi
Atletico - Liito-oravat Silkkiniityt, Tapiola

MA 22.6. klo 18.00
klo 19.30
klo 18.00

WSS - WWW
Liito-oravat - TEAM
Co - Atletico

Munkkiniemi
Munkkiniemi
Silkkiniityt, Tapiola

TO 25.6. klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00

TEAM - Co
Liito-oravat - WSS
Atletico - WWW

Maunulan ulkoilumaja
Munkkiniemi
Silkkiniit yt, Tapiola

MA 29.6. klo 18.00
klo 19.30
klo 18.00

Co - Liito-oravat
Atletico - WSS
WWW - TEAM

Silkkiniit yt, Tapiola
Silkkiniit yt, Tapiola
Munkkiniemi

TO 2.7.

klo 18.00
klo 19.30
klo 18.00

WWW - Liito-oravat
WSS - Co
Atletico - Team

Munkkiniemi
Munkkiniemi
Silkkiniit yt, Tapiola

MA 6.7.

klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00

Co - WWW
Silkkiniityt, Tapiola
Liito-oravat - Atletico Munkkiniemi
TEAM - WSS
Maunulan ulkoilumaja

TO 9.7.

klo 18.00 Atletico - Co
klo 18.00 TEAM - Liito-oravat
klo 18.00 WWW - WSS

Silkkiniit yt, Tapiola
Maunulan ulkoilumaja
Munkkiniemi

MA 13.7. klo 18.00 WSS - Liito-oravat
klo 19.30 WWW - Atletico
klo 18.00 Co - TEAM

Munkkiniemi
Munkkiniemi
Silkkiniityt, Tapiola

TO 16.7. klo 18.00 WSS - Atletico
klo 19.30 Liito-oravat - Co
klo 18.00 TEAM - WWW

Munkkiniemi
Munkkiniemi
Maunulan ulkoilumaja

WSS
= West Side Story, Helsinki
WWW
= Waasan Weto-Woima, Vaasa
Atletico = Atletico Gäddvik, Espoo
TEAM
= Liitokiekkoseura TEAM, Helsinki
Co, Espoo
Liito-oravat, Helsinki
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13.-14.6. VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 4. osakilpailu
Kauhajoki
.
16S-G-OLF, Meilahti, Helsinki, klo 18.00
16.6.
Osallistumismaksu lSmk.
VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA S. ja 6. osakilpailu
27.6.
klo 11.00 Herttoniemi, Helsinki
klo 14.30 Laajasalo, Helsinki
28.6.
VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 7. osakilpailu
klo 12.00 Johan Rinne -kisa,
Kaivopuisto, Helsinki
6.-12.7. YKSILÖLAJIEN EM-KISAT, Oslo, Norja
14.-18.7. SENIORIEN YKSILÖLAJI MM-87
San Diego, Kalifornia, USA
19.7.
GUTS SM-87, Munkkiniemi, Helsinki klo 12.00
2S.-26.7. KENTTÄLAJIEN SM-87 (pituus, tarkkuus,
koppaukset, discathon, freestyle, tuplakiekko)
Helsinki, Talin urheilupuisto klo 9.30.
1.- 2 .8. World Cup Disc Golf
Stockholm Disc Golf Open, Tukholma, Ruotsi
4.- S.8. World Cup Disc Golf
Helsingborg Open, Helsingborg, Ruotsi
7.- 9 . 8 . World Cup Disc Golf
Danish Open, Bygholm-puisto, Horsens, Tanska
13.-1S.8. World Cup Disc Golf
Munchen, Saksan liittotasavalta
16.8.
VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 8. osakilpailu
klo 12.00 Tikkurila, Vantaa
17.-23.8. YKSILÖLAJIEN MM-87
Fort Collins, Colorado, USA
22.-23.8. ULTlMATEN PM-KISAT, Helsinki
29.-30.8. KIEKKOGOLFIN SM-87 &
3rd Annual International Seppo Nieminen
Disc Golf Classic
7.-12.9. ULTIMATE & GUTS EM-87
Köln, Saksan liittotasavalta

Jos kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä
Olli Visamoon, puh. koti (90) 698 3503.

