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KAUSI 82
FRI SBARI
Kauei -82 on ohi ja kädessäsi oleva Fri 8bari on tämän vuoden viimeine~
Kuten olet varmaankin huomannut, on
Fr i~bari tullut ilok8esi tänä
vuonna
ya in ' kolme kertia entisen kuuden ilD e s t ym isk~rran eijaeta. Syy tähän on
yksinkertai s esti Be, että vuodessa on
e r it tä in vaikea tehdä kuutta edes suht e el l i sen k o rk~if.taso i. sta numer m~:t niil l ä resurs~eilla, j otka liit o lla~e
un t ä llä hetkell ä halluf'>8 Rano Näiden,
k o lm e~in numeron tekemisessä on ollut
t äysi työ.

dinun. frjimme tulevai~uus on ki inni
siitä, miten sinä toimit liitokiekkourheilan hyväk8i ~ Lajimme tulevaisuus on
kiinni siitä, miten paljon sinä otat osaa myös järjestely toimiin. Tulevaieuus
on k j inni Sii t ä, kuinka paljon sinä
hanki t lis,ää jäseniä SF~L; oon j\.:.LU. ten
einä 0malla tRY~l l aei jR tahollael-iajin levittämis~ksl ~
Li i t okiekkourheilun muoti-ilmlöVl1ihe
on ohitettu ja een kyllä huomaa jäeenten mä.ärän r oimassB. pudotukaeeoa. Siie,
kun saat jäsenmaksukaavakkeen, maksa
mahd ollisimman pian jäsenmakeusi ja y_
K~USI -82
ritä innostaa ystäviäsikin lajieta ja
neuvo heitä littymään SF~L:oon. Sinä
J os kuluneesta kaudesta pitäisi an- määräät, tuleeko lajimme leviämään vai
t aa j bnkinlainen ylei8arvi o , olisi se jääktl se tällaiselle t~ätasolle. Tee
t ä l l ainen:' kausi on ollut hyvin moni- päättlksesl, Hyvä Ystävä!
vivithteinen o Se on ollut ennätys- ja
Isolation
kilpailurikaso Kotimaisia kisoja oli
kG. hdeksan ja kan8Hinvälisiä kis o ja,
jn i hin sucmalaiset o ttivat osaa, oli
v i isi. Meikä läisten menes'tyskin \") li
KADONNUT SÄÄNTÖVIHKO
ma a ilmal l a koh tal a ieen hyvä: 11 mital i sij a a Brys~elissä, naisten ultimaten
Vuoden alu~8a jäsenmaksulomakkeiEM ja miesten kakkossija sekä ultimaden yhteydessä jaettiin monieteita.,
tessa että guteissa-eikä pidä unohtaa
jo,issa mainittiin mm., että nopeasSe ppo Niemisen edeso ttamuksia Amerikan ti jäsenmaksunsa maksavat saavat ilmantereen suurimmissa mittelöiesäo
maiseksi uuden sääntövihon. SatakunJa ennätykeiä on riko ttu oikein ro~ ta jäsentä euori tt,ikin maksunsa määppakaupalla.
räaikaan mennessä.
Päätös ja toimiin ryhtymfnen discMiesten ja junin r eiden pi1iuusheit08sa golfradan pystyttämisekei Heleingi1
ol l aan nyt uudella sat aluyulla ja nais ~ Meilahteen haukkasi kuitenkin niin
suuren palan liit on rahavaroista, etten pituuden SE parani yli 20 metriä
kesän aikana. Naisten MTÄ parani lähes tei sääntövihon painamiseen jäänyt ekahdella se"l'unnilla o Junioreiden tark- nään varoja. Eikä tilanne nyt syksylkuud essa tehtiin myös uusi SE. Yleises- läkään näytä lohdullisemmalta rahakirstuun katsottaessa, joten ei voi
ti ot t aen voidaan sanoa, että taso on
vaki intunut eli että ei ole mitään ea- kuin pyytää, anteeksi tapahtunutta.
tunnaisja loistotuloksi~(pelkäetään)
SÄÄNTÖIHIN TULOSSA MUUTOKSIA
vaan hyvät heittäjät saavat kok o kaude~
Toinen syy, miksi tä,l lä hetkellä
ajan tasaisesti hyviä tUloksia(esim.
ei
uutta sääntövihkoa kannata lähteä
Jarmo Saarimäki MTÄ:ssa ja pitUUdessa). painamaan,
on odotettavissa olevat
Kauden ~uurimpina. lupa.uksina ja kykyi- ,' sääntömuutokset.
nä vo i ti9J}een pitää juuri Jarmo Saari mäkeä sekä Jouni Miettistä, Maini Schild~
EFDF:n kokoukse ss a Itävallassa 17.
syyskuuta 1982 pä ätett i in muokata
ti ä ja Tuija Jääskeläistäo Nämä neljä
olivat varmimmat valttimme mm. kenttä- EFDF:lle omat, paremmin meille eurooppalaisille sopivat säännöt.Säänlajien EM -kisoieea.
töihin on eiis odotettavissa muutokliJIMME TULEV.4.ISUUS?
sia. Tehdyn suunnitelman mukaan sääntö j en tuli s i ol l a valmitna ensi ~esän.
La j i mme tulevaisuus on täysin Sinun
kenttälajien EM-kieoihin mennessa .
kä8iseäs1, armas jäsen, ,niin, juuri

TOM KENNEDYN HAASTATTELU
Tom Kennedy, USA, on ultimatemaai1man
aktiiTisin nimio Haastattelu on tehty
vuoden 1981 MM-kisojen aikanao Se on lyhyt, mutta sitäkin mielenkiintoisempi.
BB:Miten ultimate oikeastaan syntyi?
TK:Ultimaten kehitti itärannikolla sijaitsevan Columbia High Schoolin CHS
Varsity Fr~2ee Team vo1968. Aivan 70luvun a1ussa~HSVFT muita yliopistoja
perustamaan u1timatejoukkueita ja lopulta se järjesti New Jersey Frisbee Conferencen(NJFC).
Vuonna -72 menivät ensimmäiset mesta~uudet CHSVFT:lle ja muille NJFC-pelaaJille. Monet pelaajat meniTät collegeen
ja .. perustiTat cOllege-jOukkueita. A.luksi
Ita-USA:han. Nykyisin ultimatea pelataan
kaikkialla maai1masua.
BB:Montako joukkuetta USA:ssa on nykyisin?
~~:Noin 545 joukkuetta. Sen lisäksi tyiot ovat perustaneet omat joukkueensa
ja niitä on noin 40 •
'
BB,PitEiisikö ultimaten saada tuomarit?
T~:On ainutlaatUista, että pellaajat itse ottavat vastuun ja siihen meidän tuli.
si kohdistaa enemmän huomiota; hommahan
toimii hyvin, jos ~elaajat tuntevat sääm.
nöt.
BB:Mikä on mielipiteesi ultimaten tulevaisuudesta kansainvälisellä tasolla?-....
T~:~ahtena viime vuotena ei ole MM-kisoja pidetty, vaan olemme kutsuneet kisoja
Amerikan kansallisiksi mestaruuskilpailuiksi. Luulen, et.tä lähi tulevaisuudesf.a
järjestetään todelliset MM-kisat. Odotan
niitä todella irulolla. Todellisiin MMkisoihin pitäisi OSallistua ainakin 1314 maata.
~
BB:Oletteko ajatelleet kilpai1ukiertuett
ulkomailla?
TK:Kyllä, olemme suunnitelleet Euroopan I
kiertuetta • .A jattelelDIlJe opet,taa uI tima tef
ja kohdata jo olemassaolevia joukkuei'ta • .
BB:Luuletko, että ultimateata tulee jos-!
kus olympialaji?
I
TK:iiT&n Tarmastio Luulenpa jopa, että
ultimate lyö amerikkal. jalkapalloilun I
laudalta. Lajina ultimate on yleisöyetä- ~
vällisempi ja siinä sattuu harvoin Ta- !
hinkoja.
I
BB:Jatkavatko yksilölajit ja ultimate kä T
s1 kädessä Tai tapahtuuko eriäminen?
i
TK:Minä itse uskon eriämiseen. Meillä
'
USA: Bsa on jo 1979 perustet I.u uI timatepe "
leajien liitto (UPA). Hoi telemrne asihmme ;'
melko itsenäieesti. Tuskinpa siteitä 8il +
ti koskaan katkaistaan täydellisesti.
'.
BB:Kiito8 t ij~ t~ mielenki int oisesta haas- ;
tattelusta.
;
TK:Kiito8 Taan i t sellesi ja lykkyä tykö
~aenne ultimatelle.
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Gutsin EM meni tänäkin vuonna
Ruotsiin. Mitenkään erittäin kova
ei Ruotsin vaaralliseksi epäilty
Guts-joukkue ollut. Tosin se oli
huomattavasti parempi viime vuonna esiintyneeseen kokoonpapoon
verrattuna. Pahim~ia olivat Peter
Jansson, Putte (?) ja Tommy Wiklund sekä tietysti "peUkalo".
Heitoissa svedut olivat aika ankaria. Heitot eivät kUitenkaan
ketään pelottaneet vaan koko ajan
halusi joku uusi tulla kentälle.
Syntyi eräänlainen " "kentä1le-pääsy-jono~.

Suomen joukkueessa pelasivat
Marko Timonen, Basse Bondestam,
Jouni Peltola, Klaus Korpela,
Klaus Arpia~ Raine Lamberg, Harri
Spoof, Kai ~oivu1a, Tapiovaara,
Rautiainen ja minä itse toimin
kapteenina (Bob). Kovia heittoja
meistä heittivät Marko, K1ade ja
minä; muut sinkoilivat sitten tisu-lääh-lä11äreitä, muuta juuri
näitä eivät svedut eivätkä ita1ianot kyenneet kiinni ottamaan.
Tisu1ällärit olivat jopa niin
mainioita, että kun me ns. paremmat pelaajat emme olleet kentällä,
menivät muut joukkueen pelaajat
johtoon niin sveduja kuin ~maka~"
rooneja" vastaan pelatessa.
Kuten olette jo varmaankin havainneet, oli gutsissa vain kolme
joukkuetta - harmi. Alunperin .'
olivat Suomen, Ruotsin ja Italian
lisäksi mukaan gutsiin ilmoittautuneet isäntämaa Itävalta, Englanti sekä Tanska. Isäntämaan
joukkue oli poissa töiden ja opiskeluesteiden vuoksi. Tanska ei '
saapunut koko kisapaikalle ja
engelsmannit pelkäsivät nättien
sormiensa menevän piloille.
Tästä syystä me vielä pelaamaan
haluavat SOVimme, että pelaisimme
kaksinkertaisen sarjan. Ensin
pe1asimme italialaisia ja heti perään sveduja vastaan. Seuraavana
päivänä pelasimme uuden kierroksen
ja finaalin juuri ennen u1timaten
upeaa finaalia.
TULOKSET:
1 kierros
Suomi - Italia 2-0
Suomi - Ruotsi 0-2
ee!l
Ruotsi-- Italia 2-0
jatkuu siTU11a Lt

········lUJllf TI rM1.h\ lf[·~[rM1·······
Suomelle kävi jälleen hienosti ultimaten EM-kisoissa.
Ensimmäistä kertaa mukana ollut tyttöjen j o ukkue päihitti
sekä isäntäjoukkue Itävallan
että kovaksi kuvitellun Ru o tsin.
Mie sten osalta oli valitet tav as t j jäll~en tyytyminen
hopeaan. Suomi voitti kaikki
muu t ottelut paitsi finaalin
Ruotsia vast aan. Suomella oli
kyllä hyvät mahdollisuudet
mutta toise l la jaksolla Harri
Spo o fin valmentaman joukkueen oli alistu~tava Ruotsille.
Kunto petti .
Englanti oli k ovin kitkerä
purtava semifinaalissa v koska sw käytti uutta z one defence -pu 0 1ustustyyliä. Siinä Re ei kuite nk aan täysin
onnistunut ja Su~mi pystyi
jälleen kerran kukistamaan
Englannin.
Toisesta sijastaan huolimatta Suomen joukkue luonnehti matkaa hyvin onnistuneeksi ja erittäin hauskaksi. Revanssimieliala on
vahva; sen huomaa Kladen
ja Jukan haastattelust~kin.

Timppa t Kaidet Ari, JUkka,J"ha, Seddi, Basse, Pasi
ja Bob
Alarivi: Harri(c ~ ach), Jone,~lade, Klasu, Ruti, Raine ja Ur kki

j f1. tkoa alTulta ~
II kierros
Suomi - Italia 2-1
Ruotsi - Italia 2-0
Suomi - Ruotsi 2-0

FINAALI
Ruotsi - Suomi 2-0
( erät 21-19 ja 21-15
*********************~
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Kl~e ' yrittää

pitää Bassea
maajoukkueen sisätreeneissäu

~'iLiö'E""'&"'3ii'i'cil
*
*
**************************************************************
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Haastattelin klaus Korpelaa ja
Uudet tulokkaat eivät haittaa
Jukka Kauppista 17. joulukuuta
sillä kentälle pääsevät vain
maajoukkueen treenien jälkeen.
ne jotka todella osaavat pePojat kertoilivat yhtä sun tois--lata.Kokemus on tietenkin e.
ta mielenkiintoista.Paikoin haasduksi.
5. Mi~lainen kokoonpano lähtee
tattelu meni huulenheitoksi ja
siksi olenkin kirjoittanut tähän
MM-83 -kisoihin?
enimmäkseen asialliset konmentit.
Koko joukkueen vahvuus saa
olla 23 pelaajaa ja peliä
Mitä mieltä olette tämänhetkiseskohden l7.Todennäköisesti me
tä ULTIMATEn kansainvälisästä tilähdemme 19-17 pelaajan voilanteesta?
min.
Euroopassa on kolme maata jotka
6. Mikä maa on pahin vastustaja
ottavat pelin tosissaan tai aija miksi?
nakin ne osaa sitä pelata:SuoRuotsi koska se pelaa samalla
mi, Ruotsi ja Englanti.Tilanne
tyylillä kuin me mutta se on
on jo kyllästyttävä.Samat maat
askeleen verran meitä edellä.
ovat aina kärjessä.Englanti toEaglanti on toisaalta paljon
sin toi uuden pelityylin (zorasittavampi,haastavampi.Sanedefence)
moin niiden uusi pelityyli
Entäs kotimainen tilanne?
eli paikkapuolustus voi olla
Taso on todella heikko.On vain
paras tyyli pelata.SE ei tokaksi jengiä jotka treenaavat
sin ollut vielä Englannin haltosissaan.Tarvittaisiin paljon
lussa mutta jos he oppivat sen
enemmän kotimaista tukea ja työniin se on kova sana, jos ei
taas sitä hallitse niin silloin
tä.
se on tosi huono tyyli.Jukka:Tom Kenedy oli haastattelussaan
Bnglantia vastaan on jännittäsitä mieltä että U~IMATESSA ei
vämpi pelata.
tarvittaisi tuomareita.Oletko
7. Mitä mielä oikeastaan olette
samaa mieltä?
paikkapuolustuksesta?
Olen ,on tietenkin fantastistaJukka:Huono,Klade:Jos osaa sen
jos on olemassa peli jossa tuo.
niin se puree ,tietenkin joukmareita ei tarvita.Toistaiseksi
kueesta riippiåen.
ei sellaista lajia vielä ole.
8. Mikä on mielestäsi tärkeintä
On selvää että EM-kisojen fiULTIMATESSA?
naalin viime sekUnteilla . kun
Henkilö kohtainen pelisilmä.
tilanne on 15-15. syntyneessä
kiistassa kumpikin joukkue veVaikka kentälli pistettäisiin
tää kotiin;tuomaria tarvitaan.
15 Vireeniä niin eipä su~uisi.
Jotkin alemmat sarja ottelut voiKunto ei siis . ole aivan ainut
daan tietenkin pelata ilman tuomamenestymisen s7y.Toinentärkeä
ria mutta EM:ssä ei se enää onpointti on tekniikka ja tietenkin puolustus.Koko idea piinistu.
lee yhteen pelaamisesa sillä
Seuraavaksi Suomen maajoukkueesta.Millainen on nykyinen tilanne?
ULTIMATESSA ei kiekkoa voi kulParempi kuin koskaan.Ja taso pajettaa.Pelet eivät kuulu tähän lajiin.
·r anee jatkuvasti .Uusia jätkiä ,
talviharjoittelu mahdollosuus jne.9. Onko mielestäsi säännöissä tai
yleisessä mielipiteessä peliNyt on jo varaa valita.
tyyleistä jotaiI', vinossa?
gsimerkiksi Ruotsi on pitänyt saVikana on se ettei nykyisin saa
maa kokoonpanoa maajoukkueessaan
zempata ei voi antaa kaikke a
parisen vuotta,Suomi sensijaan
peliin.Tavoitellessaan kiekkoa
vaihtaa joukkuette kokoajan(sekä
syntyy välttämättä kehokontakMilanossa että Obentraunissa olteja, jolloin hyökkääjä huutaa
leita vain kuusi pelaajaa).Onko
aina foulin mikä on mielestäni
tämä vaikuttanut?
vääri",Joidenkin maiden kanssa
Tottahan tok~,nykyisin on poikisaa zempata joidenkin kanssa
en kanssa jo pientä kilpailua,
ei.Linja pitäisi saada tasaisekja tästä johtuen pelaamaan lähtee ehdottomasti parhaimmat.
5 si.

ULTIMA~E-sr~-82

10. Voittaj~ MM-83 ja miksi?
84 on voitt a ja Suomi omalla kotikent ä llään.(jos Neuvostoliitto ei tulemUkaan)83 vie voiton Ruotsi tai SuomLSe mtta voitt aa joka eniten tekee
pisteitä.Kaikki on niin paljon hengestä kiinni.
11. Mitä ULTIMATE on antanut teille?
Paljon hyViä kavereita, ohjelmaa kesäksi ja t a lveksi,fyysistä kuntoa ja kaikke a muuta.Toivoisimpa vain että SVUL:n
POIDot näkisivät mit ä n raska s laji tämä todella kin on. Samoin on saanut matkust aa .On kiva nähdä maailmaa.HaaveiQ&
a on mahdollinen matka Jehkkeihin pel a amaan mutta siihen tarvittaisiin
sponsorit.ULTIMATE on hient peli.
Kiitos tästä kiinnostavasta juttutuokiosta.Onnea oikein paljon ensi kaudelle j a etenkin MM:iin. [J (' (~

Vihdoinkin on silmiesi edessä
viimekauden ULTIMATE-sarjan tulokset.Voiton vei kovan finaa liottelun jälkeen aivan upouusi
joukkue FLOYD CO.Mestaruuttaan puolustanut HFdC ei pystynyt sitä uusimaan vaan se hävisi tukalaakin tukalamman ja fantastisen ottelun.Oikein paljon onnea
FLOYD CO:lle.
VUODEN 1982 ULTIMATE-SM MESTARI
ON
FLOYD CO
Toiseksi tuli siis Helsinki Frisbee Club
TAULUKKO:
Floy co
HFdC

JF

HSTT

The-Teäm--- ------Munkkiniemen koulu

KISAK~LENTE RI
.PÅIVÄY~

KILPAILU

-~!~~~!~!!~~!!~!

12.3.
4.6.
11.6.

'1'alTitapahtuma
Discathem festiTal
Helsinki Open(1)
4:S.4.
Free s tyle Tour 1983
18. 6 .
Lieto Open(2)
2 .-3 .7.
DDC:n SM-kisat
8 .-10.7.
Kentt ä lajien EM-kisat
16.7.
Es po o Open(3)
23.7.
West Coast Open(4)
30.-31.70
Disc Golf SM-kisat
6.8.
FreestJle Disc Federation SM-kisat
Ultimate ja Gute SM-finaali
13.tai 14.8 0Record Breakers(pituus ja SCF)
20 .- 21 . H.
SM-93, kenttälajit
28 .8.-4.9. Ultimate ja Uute MM-kisat

".8.

Yllämainitu t päivämäär§ t oTat vain
suuntaa antavia .eivätkä siis kaikki
o llenkaan ole l u pullieiao Mahdollisista muut o ksist~ ilmoitetaan tuonner.1J:,ana .
Tähd ell ä merk ityt kisat ovat vasta
ehdotuksia, joten ni i tä ei välttämättä edes pidetäo Esim. Kaiv o puiston
Discathon-kilpailut ovat kiinni siitä saammeko lupaa Helsingin kaupungilta järje s tää niitä juuri KaiTarissa .

.Pirkkola
kaivoDuieto"
Tali
Eeport-measut(Dipoli)
Lieto
Tali
Englanti
Silkkiniityt
Lieto
Meilahti(Helsinki)
Helsinki
Helsinki
TaliPall okenttä(Heleinki)
Göteborg

Lisäksi on ajateltu pitää Midnight Sun
joskus keskikesällä. jos tulee t~rpeeksi osanottajia.
Liiton sääntömääräisen vuosikokouksen,
joka pidetään helmikuussa, yhteydessä
om ajateltu pitää Freestylekisat.
K~nteriin ei ol~ merkitty ultimateliigan ottelupäivämää riä, koska niitä ei
vi~lä ole lyöty ·lukkoono
Vapaat viikonloput ovat täysin jäsellkerhojen käytettävissä ja ne voivat järjestää kilpailut, kunhan vain ilmoittav~
ehdotuksistkan liitolleo
uol~-kisat
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Tänä vuonna on ~ituuden SE:tä siirretty useaan otteeseen ja vieläpä kaikissa
aktiiTiaissa sarjoissa: miehissä, naisis ,
sa ja junioreissa.
Jo talTella 1981 minä ja ~aiT~lan Jykä
olimme suunnattoman innostuneita pituusheitosta. Viskelimme kiekkoja minkä ehdimme. Parhaimmillaan joskus jopa 7-8
tuntia päivässä. Enimmäks een treenasimme
Pirkkolass8,; ensin nurmikentälH:, ja myöhemmin lumen tultua. parkkipaikalla. Kiekko ei yleensÄ kuitenkaan liitänyt 90
metriä pitemmälle. Muttl!.. ne' harvat l.-istaTat heitot, jotka ylittiTät sadan metrin rajan, tuntuivatkin sitten t~6i innostavilta. Silloin eräänä iltana olimme
Jykän kanssa Tarmoja siitä, että eeuraaTalla kaudella tulisimme uvdistamaan oikein kunnolla pituuden SE-lukemat ja tämä tulisi tapahtumaan ennen TUoden -82
SM-kisoja •
.lloi tilDllle päämääl'ätietoisen treenim.. Jo
nyt molemmat meistä ja ~äppi, jok~ hiukan
nyöhemmin oli liittynyt meihin, kaytimme
turnaroundia eli pyörähdystyyliä. .lina
silloin tällöin kuulimme jotain uutta tekniikasta. Tämä ei kuitenkaan uudistanut 1
....
t yliämme. Sen teki yhteistyömme • ~umpl- kiekot ~e~tav8Jl melko. usein s~. titan met·
y -- .
triin. Tähan sai.kka ollTat parhaat
tulkin katsoi erittäin tarkkaan toi~en hei-\okset 117, ,112, 109 ja 106m. Muutaman
Itot, ja yhdessä sitten suwpl1mme Tlrheettunnin heittelyn jälkeen alkoi väsymys
poie. SANCE!f usein tCl,rkkailu Jleni niin
p:i.tki\lle, ettÄ. tarkkaan sihtasimme s or- painaa • .ljattelimme j o lähtöä, mut;ta S8
' ~i en a~ennot ja katsejden suuntauksen.
noin heittäväni vielä muutaman heiton.
~ Onl1eksi niin, sillä juuri nänä pikku Sl!!- Ensimmäiset kiekot menivät mikä minnekj
likat osoi ttautuiTat eri ttäin :.atk~-4 ~e- 'jääden 80 metrin k0rviin. Vielä oli kak
Tikai tekniikkamme kehittyesAa. Ml~~ PY-si kiekkoa jäljellä. Xatshdin Mainiin
rin opettel~maan. ns. "je.nl.1:ic#tteen", jo- ja huomasin hänen kädellänsä olevRn pu
ta kuulin Van Millerin käyttÄ.vän, ja Jy- seron heilahtavan (tuskin tuulesta, si1
nä sinä päivänä ei juuri tuullut). Jo
kä taas omaksui otteen, joka oli jokse- hiukan masentuneena siitä, että ei oienkin samanlainen kuin -82 EM-kisoisoa kein 8ujunut, päätin antaa palaa. Viepituuden voittaneen Belaewin ote (tuke- kasin vain ja ••• "Höh, meni MT.l-heitoks1
va ote). lCäpin käyttämä ote oli kutaku- ajattelin. Kumarruin nostamaan viimeiat
fnki~ meidänn otteidemme välimuoto.
kiekkoa. Silloin huomasin edellisen kie
kon vielä lentävän, ja se lensi ja lens
lCun sitten vihdoin oli talvikieojen
kunnes n.170m:n päässä törmäsi metsään
aika, os oittautui Käbän ote tällä. ker- korkeiden puiden latvaan. Ryntäsin ede)
't aa. paremmaksi .. S@uraavana päivänä tu- lä juoksevien Jykän ja :läpin perään. "Olimme t4as treenaamaan, ja nyt tuntuivat lipas aikamoinen heitt o ", aja.ttelimme.
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Tästä alkoikjn sitt en tosi treeni.
Muut lajit katosiv &t kuva s ta ja pituus
011 ylitse muid~no Kesän kälpailujen
al~ttua oli i nt o ja kritikointi kOTa~.
Open m~ni Jyk~ltä ja Käpiltä kohtulals~sti. Minä itse olin ihan puhki MTV:
tä varten esitetyn free~tylen takia,
joten ei hyvin mennyt. WCO: s sa oli
tuuria rr,inulla ja. KäpiJ lä(Jykällä meni ~delleen kohtal~i3esti). Kilpailunhan voitti Basse omalla enkallaan 103
metriä. Es poo sentäEn meni hyvin:kaikki kolme mitalia tulivat meille. Paineettomina saatoimme sitten matkata
uudelleen Jietolaisten lunkse LIETO-OPENIIN . Up~~sti menikin-uusi SE kolm~
k~rtaa . 11 0.n2 oli SE nyt ja tcToite
uli BaBvut~ttu. SM-ki~oiss a ~äppi sitten pt...r~n9i l !luuta!llall~~ metrillE' ja
Ma rko Timonen finnalissa vielä uudelleen. TytHt Maini ja Tuija LliTat oppineet hyvin pyHrähdystJYlin ja parBnnelleet jatkuvasti f.E:tä. Fi~a~~is8a.
Tuija ei enää pystynyt ylittamaan Malnin 86.35 kantanutta h~ittoa, joka sekin oli uusi SE. Junnut oliTat samalla
pitäneet hYTää TBuhtia yllä ja nyt SE
oli Saarimäellä 101m.
Joukka Miettinen heittämässä
SCF:n EM-semiheittoa.
~uTa: Marko Timonen
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Rakas jäsen

Oletko muuten edes jäsen? Koeka
Tiirne ~M-kisoissa oli kilpailij~illa
jonkinlainen harhah~vitelma, että SMkisoihin saa osallistua kuka tahansa
me.ksamatta jäsel1llaksuaan, on kai syytä kertoa nyt, että jos aikoo xilpail
ja päästä TUoden -83 ~M-kiaoihin, on
sinun ensiksikin oltava jäsen. Jäsene
eksi pääset helposti makshlla jäsenmaksun. Ei riitä, että maksat Taata
SM-kiaojen jälkeen, vaan sinun on
maksettaTa maksusi ennen vuoden ensimmälatä karsintakilpRilua, sillä
muuten et ~aa SM-osakilpailuieta pisteit~.SELITYXSEISI ei riit~, että et
ttwnnyt. Ei pidä olla niin tyh~~, ett~ j3ttää maksun hlaksamatta tai ei '
tarkaeta, onko joku ystäviatäsi sen
lIaksanut.

J(;ari.. Kaivöla
lllva: Mark19 Timenen - - - - - - - ~i tten Tihdoin koitti suuri Ennätyetenrikk o jaispäivä. SE:t rapisi~at. j~
lIu siksi ennätyksiksi tuliTat mlehl1la
Kupin 138m ja junnuilla Kahloksen 120
m'ks. Frisbari 2/B2).

'l'ayoi tteellme oli nyt. saaTutettu tältä kaudelta. Ensi kaudella uusi laji

JA pituuden EM lieneTät tähtäimeasa.
Kiit s, Jykä ja Yäppi. Me teimme.s eno
Tiesimme että vain tarkall~ harJoit~
telulla ~oimme päästä tavoitteeseemme.
Ja sen tiesivät myHs tyttäl'et ja junauto
8
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va ennen ensimmäistä karsintakisaa(jos haluaa saada pisteitä SMkisoja varten).

J okaisen osakilpailuun osallistuvan on
pystyttävä o s o itta~aan m~k saneens~ j ä s~n
Iak.mnsa, ja tämä onnistuu vain näyttä~llä maksukuittiao Tämä .ääntö k oskee
IYÖS ultima.ten pelaajiao Esitl o vi i me kA.ulen ultimaten SM-voittajat eivRt kaikki
l lleet jäseniä, j oten voidaan t odeta, että j oukkue ei oikeastaan ol.ekaan voitt~ja.
Miksi pitää ollR jäsen? Siksi, että
:f'~in jäsenIlaksuilla lii tto pystyy kustantamaan FriBbarin painatuksen ja postituksen, kenttävuokr~t, välineet ja uudet han~1nnat(mmo gG l~radan, j ota yritettiin pyatyt~ää j o tänä syksynä, mut ta tuloksetta;
eipä ihmisiä kijnnostanut auttaminen. Oli tko SINÄ rakenta.mast~a rataa?)..

Edellä olleen katkeran hätähuudon tarkoituksena ei ole pelotella jäsentä niin, rttä tämä l opettaisi hommat, vaan päinvastoin
tarkoituksena on vähän piristää
jäseniä ja saada heidät ottamaan
itseään niskasta kinni yhteisen ,
hyvän takia. Sillä ainoastaan
pienellä talkoohengellä ja yhteis
työhalulla me voi~me jatkaa eteenpäin(ks. Frisbari 2/82). Siis pankaamme kaikki kortemme yhteiseen
keko~n hyvän asian puolesta.
Fr1sbarin toimitus
OLEMMEKO PULASSA-HELSINKD.OPENIT EIVÄT MAHDU ESPORT-MESSUJEN OHJEIMAAN •

J

Toinen tärkeä pointti on se, että hallitus ei järjestä ki~oja, vaan sinä LIITTON~
~ ärj.st~t ne o Joa et halua auttaa ja jnrj t'HJtäl:i, ei kie n ja. ei tten pidetäo ,Tos yri'i
tRt nyt sel \ ) s t;}~, c t-t·ei ku1:n:- n pyytänyt
aut tama' n, olet hjukan väärRssä. ~uk~~n
ei-tule aina ruikuttamaan apuasi, sillä
ne harvat, kun lI.pua on pyydetty, e1. ei tä
ole juuri uaatu. Jos nyt tässä kuitenkin
pyytäisin Sinua auttamotan ens·i Jcaudella.
lUTA.
.

Kävin 17. joulukuuta Boosterissa
kyselemässä,miten Hesa~openit edistyvät.Porko ei enää muistanut l
·mitä Esport-messujen kA.nssa oli
, sovittu. joten päätimme pirauttaa
ja kysyä messujen järjestäjiltä
tilannetta.Voi ei,mitä saimme
kuulla:messut eivät olleet vara nMinä itse olen vielä pystynyt jotain
neet urheilukenttää kä yttöönsä.
fksinkin tekemä än; esimo DDC:n SM-kisat
Ei kenttää, ei kisojal
pystyin melko hyvin yksinkin organisoimaan, vaikka en pistäkään pahakseni, jos Onneksi hanke ei aivan kokonaan
vastaisuudessa vähän autat kenttien pystähän kaatunut.Messut kyselivät,
tytyksessä. Mutta suurempien kisojenvjärjoskohan jonkinlaisia kisoja s~jestäminen on minulle yksin mahdotonta.
I sätiloihin oltaisiin kiinnostuneet järjestää.Hankalaahan se on
Samoin tarvitsisimme apua välineiden
. varsinkin kun paikka tulisi olehankinnassa; viime kaudella hajosivat mo- maan melko pieni.Totesimme kui-lemmat mittanauhat&liet~aisten mitta-vää- tenkin että voisimme pistää pysrän käsittelyn takia. Samoin tarvitsisimme tyyn pienet freestyle-kisat.Nä~n
apuasi Frisbarin tekemisessä •
ollen olkoon'ö1tämä jo kilpailu - kutsu kaikille Suomen freestyl aaOn turha pyyttää lähettämään ideoitasi
jille;kunnon kisat ovat nyt pakja mielipiteitäsi, sillä niitä ei ole ku- ko saada aikaan,sillä rahasumma~ ·
kaan ennenkään lähettänyt(paitsi minä,
jonka todennäköisesti saamme liijoka purnasin vuoden -80 SM-kisoista-nyt
ton kassaan. on omalta osaltaan
olen pöydän tällä puolen). Teillä ei siis hyvin paljon riippuvainen osan ot.
ole mitään ideoi ta ja kaikki on hyvin niir. taja määrästä eli mitä enemmän
(vaikka liitt oa ja hallitusta aina moi- : kilpailijoita sitä enemmän tuloja
titkin). MUISTA:SINÄ OLET LIITTO. Hallitus ei ole sama kuin liitt o . Mietihän tä- Jos et usko oleva si kovin hyvä
tä.
freestylessä, älä silti jää pois.
Jos osaat edes jotain,tule munimim. GÖG
kaan,sillä osallistumisellasi Huh, olipas kovaa textiä. Heti tähän al- takaat mm,avustukset EM-skabo±kuun sanottakoon, että älköön kukaan
hin lähteville niin UDTIMATE loukkaantuko tai ottako äskeisiä sanoja
~in kenttälajienkin ki= liian henkilökohtaisesti. Voin vakuuttaa, GUTS
soihin .Samasta summasta rahoiettä nimim. GÖG on luonnossa ihan rauhal- tarnmemyös
SM-kisojen menot mm.
linen ja mukava henkilö. Viime kaudaellEl.
palkinnot.Ja ehkä pa ljon muuta.
oli todellakin vänän epäselvyyttä noista
Tukeasi tarvitaan nyt pa ljon:
jäsenmaksukysymyksistä, mutta nyt kaikki
auttamalla liittoa autat itseäsi
tietänevät, että jäsenmaksu on maksettasillä sinähän olet osa liittoa.
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KERHO-GOLF
KLUBIEN

Vj~TJINEN

GOLF KISA

USA : s ;, a on nykyisin saavuttanut s uurt a suos uota kerhojen
vä liset golf kisat. Yleensä . .
ne ~el a t ann ns . kaksois-koht aamis - systeemillä.
Koko ~ isa viedään läpi nk.
reikä-kilpatluna eli lasket aan va in voitettujen
reikien määrä eikä heittojen
määr ää . 'rämä yksistään luo
uutta j ännitystä peliin koska t ä llöin ei yksi huonosti
mennyt reilcä merkitse niin
pa ljon.Toinen uusi lisä on
se ett ä klubien parhaat pel ~avat toi s i aan va staan,tois iksi pa rhaat kaskenään jne.

4
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Jotta klubien sisäinen paremmuusjärjestys saataisiin selville t a rvitaan aikaa ratkaista se.Usein sen ratkaisee kisa klubin omien jäsenien kesken.Tällöin on hyvä käyttää·
pieniä lappuja joissa on jäsenten nimet.Kun ensimmäinen
klubin sisäinen kisa on käyty asetetaan nimi laput kisan
osoittamaan paremmuus järjestykseen.Noin viikon kuluttua
järjestetään ns. haastekisa
jolloin heikommin sijoittuneet
pelaajat saavat haastaa 1
tai 2 sijaa parempana olevan
pelaajan.Jos haastaja voittaa vaihdetaan nimilap~ujen
keskenäinen järjestys.Jos
haastaja häviää tippuu hän
yhden sijan alas päin ja haastettu säilyttää sijansa;
Kun klubien sisäinen järjestys on selvillä on aika klubien väliseen otteluun.USA:
ssa joukkueeseen kuuluu 30
miestä,2 naista ja 1 juniOf"i.
Meillä Suomessa on ehkä parempi käyttäälO miestä,'3
naista ja 3 junbria esim ••
Kuitenkin paras ta on jos klubit sopivat esim.puhelimitse joukkueiden koon.

J

Tarkoitus olisi seuraavaksi
pelata klubien välinen ot-telu niin että pelataan yhteensä kaksi ottelua;yks~
kummankin klubin koti radalla.Jos ja kun yhteisesti sovitaan niin molemmat
ottelut voidaan pelata ns.'
neu~raalilla radalla eli
ei kummankaan kotiradalla.
Ratojen ei-tarvitse olla
pole-hole -ratoja vaan radoiksi käyvät mitä parhaiten
tavallinen luonnon reikä
rata eli reikinä ovat esim.
puut tai lyhtypylväät.

Minusta tämä kuulostaa tosi
fantastise1ta.Ensinnäkin saadaan golfaavia glubeja jolloin
kaikki pääsevät mukaan. Sitten ,
syntyy jännittäviä k1ubiotte- '
luja joissa jokainen pari?ttelu on tarkeä.Ja itse re1käkilpailu luo oman char~nsa.
Tällöin on myös mahdol11suus
rohkeisiin putti-heittoihin
joihin et ehkä koskaa ryhtyisi.
Niin ,ainoastaan tarvitaan enää vain puhelin soitto toiselle klubille ~opiaksesi kisa päivämäärän.Aläkä unohda
kirjoittaa Frisbariin mi~en
kävi ja mitä pidit. C· ,- .

Itse kisassa sitten k1ubien ykköset pelaavat vastakk
kain,kakkoset vastakkain jne.
Kultakin reiältä lähtee aina kaksi kilpailuparia eli
esim ykköset ja kakkoset,yhteensä siis neljä pelaajaa.
Olkaa tarkko ja siitä että
.
ykköset todella pelaavat toisiaan vastaan sillä kysehän
on reikä-pelistä.Kustakin reijästä saa yaden pisteen ja
jos voittajaa ei löydy jaeta~
piste puoliksi O,5-0,5. Kun
koko rata on pelattu sovitulla tavalla läpi lasketaan veitetut reijät .Jaossa on tällöin 2 pistettä.Jos Klade,HFäC
voittaa Jykän,Team ;niin silloin Klade saa 2 pistettä.Ja
jos reijät menevät tasan saa
molempikin yhden pisteen e1~
l-l.Samoin toimitaan toisessakin tapaamisessa.Ja lopuksi lasketaan pisteet yhteen
ja ratkaistaan voittaja.Jos
Klade voittaa molemmilla kerroilla voittaa ~n myös koko pariottelun 4-0.Mutta jos
molemmat voittavat yhden tapaamisista päättyy pariottelu tasan 2-2.Vielä on yksi
mahdollisuus.Klade voittaa
toisen kohtaamisista mutta toinen kohtaaminen .päättyy tasan voittaa 5lade 3-1.

Arvoisa Frisbarin lukija
on nyt sitten vuoden -82
viimeinen numero. pahoittelemme lehden viivästymistä, mutta
liiton tavaroiden muuton yhteydessä meiltä katosi kansio, j ossa oli kaikki~n jäsenten maksu
kuitit. Sen johdosta jouduimme
sitten kääntymään pankin puoleen, jotta saisimme pankeille
jääneet maksukuitin osat. Ope .
raatiohan kesti tietysti luvat"tt,oman kauan, koska asiaa hoi tanut pankki\Tirlcailija joutui
soittamaan kaikkiin Suomen pankkikonttorei~in. Suuri kiitos
tiistä vaivannäöstä hänelle.
~uutenkin täytyy tunnustaa, että
lii ton asioi'den hoi ta on ollut
vähän retuperällä, koska Marko
Timosen lähdettyä puis emme ole
oikein ehtineet vielä tottua
hoitamaan liiton asioita kunnolla, mutta tä~tä vuodesta on
tuleva liiton historian paraa
v~osi-onhan vuosi -83 viisivuotisjuhlavuosi SFL:lla.
Saatuusi nyt jäsenmaksulomakkeen ole hyvä ja maksa jäsenmaksusi mahd. nopeasti äläkä
unohda kirjoitt aa nimeäsi ja 0soitettasi kaikkiin kolmeen kohtaan. Jäsenmaksu om edelleen
' 30m.
Monien mielestä Frisbari on
parantunut huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Lupaamme, että se tulee kuluvan
vuoden aikana pa:::'&.nemaan paljon
nykyisestä. Tehdään kaikki yhdensä tästä vuodesta paras frisbeevuosi, OK?
~ämä

Kun molemmat kohtaamiset ovat ohi lasketaan kunkin klubin pariotteluista saamat voitot yhteen ja katsotaan kummal.
la niitä on enemmän. Voittaja
klubi on tietenkin se kummalla VOittoja on enemmän.Kannattaa laskea myös väliaika tilanteen pisteet
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HYTä Frisbarin lukija. Nyt sinulla~
erinonainen tilaisuus p~rehtyä liitoki ekk::>t;rteiLm syvimpiin s&laiAuuksiin ja hienouksiin.Tämän kaiken mahllolliataa'Fr1.sbeepelanjan Käsikirjan'
nankkiminen. Frisbee Players'Handbook
on amerikka}aisen Mark Dannan ja Dan
.Poyntery~j'b'kaisen frisbeeurheilijan
"peruskirja", joka eopii niin aloittelijalle kuin pitemmälle ehtineellekin
. liitoki~kkoilijalle.

Kyseisen kirjan saa joko yksinään
tai mukaan kuuluTRn kiekon kera. Hinta ilman kiekkoa on $7 ja kiekon
kanssa '10.
Kirjaa saa joko englannin. tai japaninkielisenä. Kirjassa on 350 kUTaa
tai piirrosta ja 180 eiTua.
Joe olet kiinnostunut ja haluaisit
saada kirjan, lähetä markkoina jo~o
11:n tai 14:n dollarin edestä Petri :8olalle.Tilill~:

K~P-HKI-MunkkiTuori

129950-111986.
Kirjoita"tiedonantojR"-kohtaan osoitteesi, nim~3i, puh. num~rosi.
SFKL suosittelee lämpimästi kyseietä
kirjaa.
KORJAUS DISOATHONIN SÄÄNTÖIHIN
Frisbari 2/82 väitettiin ,että
rollereita ei discathonissa saa
käyttää. Väärin, sillä sääntlS kuuluu seuraavasti:
-Rollereiden eli heittojen jotka
kulkevat maata pitkin liukuen ,
pyörien t.i muulla tavoin lähesatkuvasti maahan koskien yli
3 kulkumatkastaan käyttö sallitaan siten, että vain joka toinen heitto saa olla rolleriz
Tällä tarkoitataan seuraavan lais .
ta yhdistelmää:-normaali "lentävä" heitto-rolleri-normaali-rol_
leri- •••• ,tietenkin voi jätt~ä
rollerit kokonaan pois eli käyttää vain tavallisia lentäviä heittoja.
•••• EI SIIS KOSKAAN KAHTA PBRÄKKÄISTÄ ROLLERIA DISOATHON1SSA
Bob

J

Koska viime kauden uusi laji SOF
tuotti joillekin ~äänvaivaa, etenkin sen nistelasku systeemit
on kai järkevää tä~~~ nyt se1-

vittää,kuinka se oikein tapahtuu.
Ensimmäiseksi on etsittävä kierroksen paras MTA-aika ja TRO-matka.Nämä vastaavat lO~:a.Kaikki
muu 1f:1,skenta suoritetaan muita
tuloksia näihin vertaama11a.Vertaaminen tapahtuu seuraavasti:

_X_=.....:L-..
lO~
z
missä
x on kysytty prosentti määrä,
y on tulos, jonka prosentti mäKrä halutaan saada selville ja
z on kieroksen paras tulos.
Tästä saadaan, että
x=lO~"l

z

Esimerkki:
Olet saanut tuloksen 8.7 s (MTA).
Samoin koko kieuoksen paras tulos on 11.2 s(.ll~).
Sijoita luvut oikeille paikOille
ja suorita laskut.

x
loo~

II:

__
_ _ _ _8
8.7
11.2 8

On

x=_~!l':_!Q~
11.2
Joten
x·77.68~

HUOM. Ennen kuin alat laskea prosentteja.on syyt~ katsoatjoe pisteet näkyisivät · jo muutenkin eli
paras tulos on v~ikka 1 piste,toiseksi ~aras 2 pistettä
jne.Samoin katso mytls toinen
laji. ja sitten vain lasket
yhteen.Paras on tietenkin se
jolla on vähiten pisteitä. •
Kun joudut lA.skemn.an prosentei 1.1:>, niin muistA. laskeA.
prosentit lopuksi t~rkRsti
yhteen.Tällöin oa voittRja se,
jolla on yhteensä eni,en prosentteja' ei promilleja+).
TOIVOTTI\VI\STI
AUTTOI
Parempaa friLbeevuotta -83
toivottaa SFJ.,.

