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FRISBARI on Suomen Liitokiekkoliiton (SLL)
ja
siihen kuuluvien kerhojen virallinen jäsenjulkaisu, joka ilmestynee
kuudesti vuodessa.
OSOITTEET
Suomen Liitokiekkoliitto
PL 84
00331 HELSINKI
SLL:n puheenjohtaja:
Eero Alperi
Savilankatu 2 C 39
00250 HELSINKI
puh. 90-412 096
FRISBARI
Petri Isola
Ulvilantie 3 C 19
00350 HELSINKI
puh. 90-556 848

Allekirjoitettujen

artikkeleiden mielipiteet
eivät
välttämättä ole
Suomen Liitokiekkoliiton
virallisia mielipiteitä.
PANKKITILIT
PS-tili: 329 44-8
SYP-Munkkivuori
217121-4675
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PETRI ISOLA
Hyvän joulun toivotukset eivät valitettavasti ehtineet ajoissa
teille
lukijoille (ajattelin teitä kyllä jo
· ennen joulua). Menestyksellistä uutta
vuotta sen sijaan voin kernaasti toivottaa. Periaatteessa olosuhteet lajimme leviämiselle ja julkiselle hyväksynnälle ovat
otolliset;
pitää
osata vain kylvää oikeat siemenet oikeaan maaperään (mikä vertaus!).
Ensimmäiset siemenet kylvettiin
jo
lmarraskuun 8_ ja 9. päivänä Vaasassa.
Onnistuneesta opiskelijaturnauksesta
on sivutolkulla tekstiä jäljempänä_
Syysliittokokous on pidetty ja uusi
hallitus valittu. Mikäli joku ei ole
tyytyväinen
toimintasuunnitelmaan,
talousarvioon tai hallituksen kokoonpanoon, saa syyttää itseään, jos ei
ollut äänioikeuksinensa oikeuksiaan
puolustamassa. Viime jäsentiedotteessa
mainittiin kokouksesta sentään neljässä kohdassa.

Ratkaisu.
Miksi ei mentäisi mukaan johonkin jo
olemassaolevaan urheiluseuraan? Miksi
nähdä kova vaiva rekistöimisanomusten
ja salivuorojen hankkimisen kanssa,
kun homman voisi hoitaa helpommin ja
tyylikkäästi soluttautumalla paikallisen suururheiluseuran liitokiekkojaostoksi? Moni alasarjan urheiluseura
voisi olla hyvinkin innoissaan saadessaan esimerkiksi SM-tason ultimateryhmän siipiensä alle.
Mutta entä jos ne ei huoli meitä?
Kyllä huolivat_ Niiden täytyy huolia_
Ja sitäpaitsi, kukapa nyt ei ottaisi
liitokiekkoilijoita mukaan toimintaansa? Kiekkogolffaajat esimerkiksi voisivat koettaa liittymistä
johonkin
pallogolfseuraan. Golf mikä golf tuskin seuran nimi on Mämmilän PALLO golfklubi ry.
Joten siitä vaan yhdistymään.

Lajimme leviämisen kannalta elintärkeää on seuratoiminnan kehittäminensehän on paljon hoettu totuus. Mutta
kun seuran perustaminen on niin työlästä. Kaikki haluaisivat vain harrastaa; ketään eivät kiinnosta paperisota, kirjanpito ja muut ihanat järjestöasiat (korostan, että edellä mainitut työt liittyvät vain rekisteröityyn
yhdistykseen)_

Ensi vuonna tavataan_ Uudistettuna

GETTING
INTERNATIONAL
The Very First Annual International
Seppo Nieminen Finnish Flying Disc
Golf Classic, held in 1985, was a big
success. There were over 30 players
from three continents and five
countries, the winner being the famous
Hichael "Schlepp" Sullivan of Canada
with Hichael
Rubeck of Australia
second tied with the Finns Jyrki
Kaivola and Georg Nyman.
The Second A.I.S.N.F.F.D. Golf Classic
was hoped to be even better. And so it
was, in results, good spirit and play.
The only thing missing was the hordes
of international players who were God
knows where. They don't know what they
missed! The tournament was held on
August 16-17, 1986, in Helsinki. On
Saturday the 16th play was started in
the morning on the Heilahti course.
The Heilahti course in Helsinki is a
permanent 9-hole course with baskets.
It is a very tight forest course with
some long shots in narrow corridors
where mistakes are quite punishing. A
par 3 on the first hole feels like a
birdiel
Also,
it has a very
interesting shot down a ski-jumping
slope where a birdie is possible and
even customary, that is if you can
throw a 100-meter throw accurately
down a slope in a curve. Also a four
is possible and even customary!
So, the play started with two 9-hole
rounds on the Heilahti course. The
first 9 went clearly to last years 2nd
place finisher Georg Nyman, but after
2 nine-hole rounds Henrik Londen who
lives in Toronto, Kanada, had moved to
to the lead with Georg second and Peik
Johansson third. Hikko Laakso, last
yearls World Champion in the Juniors
was 4th at that point tied with Kari
Vesala, who holds the Finnish distance
record of
161.55
meters.
The
originator
and sponsor of
the
tournament, Seppo Nieminen, also fresh
European Champion in Masters, started
slowly, perhaps due to organizational
duties, being only 14th after the
first round, but moved already to the
8th place after the second round.
For the afternoon the play moved to
the Laajasalo course. The course was
designed this year in a beautiful park
in the outskirts of
the city.

SEPPO NIEMINEN

Removable baskets were used in the
tournament throughout. The park is
ver~
similar to those of Central
Europe or many in the USA with some
huge old oaks and by and large move
open than Meilahti. The holes are
mostly quite short and a few of them
allow rollers. The 9-hole course was
played twice also. The first round was
very even with 28s and 29s for the top
players.
In the second round the
differences started to grow again.
Mikko Laakso caught up with Peik, who
has been quite steady in the Finnish
circles this year. However, Henrik
continued to dominate with a 3 point
lead over Georg.

After a hopefully well slept night the
play resumed on Sunday. Naturally it
rained. It always rains when there is
a major frisbee golf tournament. That
scared a few of the competitors, but
most were tougher than sugar and
continued to play. Again. the first 9
was played in Meilahti. In rain it is
quite a task as it involves a lot of
climbing up and down. In the difficult
conditions Jyrki Kaivola showed good
form: a 26 was excellent result on the
round and moved hirn up to a third
place. Peik Johansson lost faith and
dropped to fifth never to rise from
there again. Georg was breathing in on
Henrik; only 2 points difference any
more. However, Henrik seemed to have
safe advantage over Mikko and Jyrki;
on top level play 5 points is a big
lead.

»

The arranger of the tournament, Seppo
Nieminen,
here smiling after
an
incredible 80-meter put in the World
Championships 1985.
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The next round was played in the
center of the city in Sibelius Park.
The park has magnificent monument of
the Finnish national composer Jean
Sibelius,
hence the name. Again
baskets were used and the course is
known to most players as it is played
with natural objects every year.
Nothing much happened: Mikko Laakso
started to inch his way up by gaining
a point on Henrik and 2 on Georg, but
the positions remainen unchanged. So,
as expected, the five finalist were
the same players who had led all the
Sunday rounds. The division was quite
clear as the sixth
player Marko
Timonen was already 5 points behind
the fifth.
The final 9 holes were played to
baskets on holes that nobody had ever
played or practiced. That really put
the player l skills to test and at the
same time all of them in an even
position. This format was very well
received by the players and was later
used
again
in
the
Finnish
championships. And an astonishing
thing happened; throw by throw Mikko
was catching up with Henrik. Nervously
Henrik tried even doping, but nicotine
didn't helpl On the 8th hole Henrik
took a bogey with an OB and Mikko
moved 1 point ahead and even Georg
caught up with Henrik. That's the way
teh frisbee rolls! Or flies! The last
hole was a long throw over tree tops
down from the top of
a cliff.
Interestingly,
the players chose
different approaches. Mikko's
shot
through the right was a fair one.
Henrik's through the left was the
best, but even that was about 15
meters from the pino All Mikko needed
was a safe 3 to ensure at least a
play-off, which he did. Henrik, on his
turn, needed a birdie to tie the game.
Gallantly he tried, but missed, and so
Mikko "The Champ" Laakso was declared
the winner and the happy recipient of
150 dollars (US). A truly astonishing
performance from Mikko, who showed
that he is a competitor, who thrives
under pressure. Georg renewed his tie
for second place, this time with
Henrik, who ,1 1 m sure, will next year
not boogie after the first day of the
tournament. Jyrki Kaivola placed as
fourth, only one point from the second
place, and Peik was fifth. The final
was thrilling, flying disc golf at its
best. May it be noted of the 7th place
finishers Petri Määränen is a junior
and Seppo "FIN 001" Nieminen is a
senior.
Also the
only
female
co~titor Maini Schildt, played well
beat1ng many of her male competitors
while finish!ng 15th. Next year, 1987,
we play aga1n. Let's hope then for an
even better and bigger tournament. The
tournament was sponsored by Silja
Line, Hartwall Coca Cola and Amexpo
Oy/Seppo Nieminen.
The organizers
thank them all warmly.
the accompanying
results the
In
progress of the play can be seen round
by round ••
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Rarely does Mikko Laakso, the winner
of the tournament, miss puts under 20
meters long.

THE 2nd ANNUAL INTERNATIONAL
- Helsinki 16.-17.8.1986

SEPPO NIEMINEN FINNISH FLYING DISC GOLF CLASSIC

Round
1. Mikko Laakso
2. Henrik Londen
Georg Nyman
4. Jyrki Kaivola
5. Peik Johansson
6. Marko Timonen
7. Petri Määränen
Seppo Nieminen
9. Petd Isola
10. Mikael Nordman
11. Mikael Hästbacka
Jere Manninen
13. Ilkka Tanminen
14. Tuomas Pursio
15. Maini Schildt
Olli Visamo
17. Visa Ruuhinen
18. Toni Asikainen
19. Kari Miettinen
20. Tapio Ahonen
21. Kari Vesala
22. Ukko-Pekka Louhivaara
23. Tonmi Ekman
24. Jacob Nyman

2
28/3
26/2
24/1
30/8
30/8
29/5
34/14
34/14
29/5
34/14
33/12
34/14
35/19
37/20
31/10
33/12
34/14
41/23
29/5
37/20
28/3
31/10
37/20

56/4
52/1
54/2
59/6
55/3
61/7
63/10
62/8
63/10
67/16
68/17
66/13
65/12
69/20
66/13
68/17
68/17
81/23
66/13
78/22
56/4
62/8
69/20

3
84/4
80/1
83/2
87/6
84/3
90/7
93/9
91/8
93/9
98/14
98/14
98/14
97/13
101/19
101/19
99/17
99/17
121/22
96/12
126/23
86/5
94/11
104/21
30

4

5

6

Final

111/3
106/1
109/2
115/6
111/3
119/7
121/8
123/9
123/9
129/15
130/16
128/13
128/13
136/21
132/17
132/17
133/19
159/22
124/11
170/23
114/5
125/12
135/20
58

141/3
136/1
138/2
141/3
143/5
148/6
154/7
154/7
155/9
158/10
163/12
164/13
168/16
167/14
167/14
168/16
172/18
199/19
161/11
216/20

170/3
166/1
169/2
170/3
175/5
180/6
185/7
185/7
188/9
191/10
200/11
200/11
202/13
203/14
205/15
205/15
210/17
248/18

195/1
196/2
196/2
197/4
203/5

86

116
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Vuosi on päättymässä ja on aika luoda katse taaksepäin.~enn~eseen
ultimate-vuoteen ja miettiä, mitä hyvää ja huonoa saat~~n a~kaan.
Kuten otsikkokin jo ilmaisee, lähestyn asiaa tällä kertaa sieltä
kriittisemmältä puolelta eli tarkoitus on tonkia lähinnä tehtyjä
virheitä.

Mikä on vialla Suomen ultimatessa?

Keskityn maajoukkuetoimintaan, johon
oli suunnattu valtaosa kehityspanoksesta viime kesänä, olihan kyseessä
MM-vuosi. Jokainen tuntee varmasti
tulokset: juniorit saivat hopeaa ja
naiset pronssia, miehet jäivät neljänneksi. Yksikään joukkueista ei saavuttanut niille etukäteen asetettuja tavoitteita. Juniorit kuitenkin paransivat esityksiään viime vuodesta, samoin
kuin tytöt, mutta miesten edelle pääsi
yllättäen kiilaamaan nouseva ultimatemaa Länsi-Saksa. Paluumatkalla tuntui
siltä, että juniorit olivat ainoat,
jotka olivat tyytyväisiä esitykseensä.
Mikä meni vikaan miehillä ja naisilla?

Ei vieläkään
parannusta
Syitä saa lähteä etsimään varsin kaukaa. Perimmäinen niistä on kotimaisten
sarjojemme huono taso. Viittaan tässä
yhteydessä artikkeliini Frisbarissa
1/86, jonka sanoma pätee jälleen tämänkin kauden jälkeen. Miesten SMsarja oli viidellä joukkueella pelattuna todella tynkä, eikä naistenkaan
sarjassa juuri hurraamista ollut, joskin kehitystä edellisestä kaudesta oli
havaittavissa.

JUHA JALOVAARA

tahkosimme elokuun alkuun kolme kertaa
viikossa, harjoitellen milloin mitäkin
pelin osa-aluetta. Valmentajana minulla oli mielessäni (ja myös paperilla)
melko
selkeä harjoitussuunnitelma
tälle ajalle. Tavanomainen tekniikka

Vika ei liennyt miesten
maajoukkuevalment~jassa

Eero
Alperissa
sen
enempaa
kuin - Harri
Spoofissakaan.

ja kunioharjoittelu höystivät ohjelmaa, jonka puolustuksellinen pääpaino
oli miespuolustuksen opettelussa ja
jonka hyökkäyspuolella
keskityimme
kahden ja kolmen pelaajan tavallisimpien pelikuvioiden hallintaan. Tässä
menin ensimmäistä kertaa vipuun: tuloksena oli Euroopan paras miespuolustus, jolla hävittiin kaksi ratkaisevaa
ottelua MM-kisoissa. Toki puolustuksessamme - jotain hyvääkin oli, sen avulla voitimme Ruotsin kahdesti PM-kisoissa.
Suurin valmennuksellinen virheeni oli
kuitenkin paikkapuolustuksen sisäänajossa. Se olisi pitänyt aloittaa heti
kesän alussa, jolloin olisimme voineet
kokeilla paikkaa jo maajoukkueiden PMkisoissa. Nyt suhtauduin koko puolustusmuotoon liian puolustelevasti, pe-

Väljästä sarjaohjelmasta huolimatta
tai ehkä juuri sen takia maajoukkueet
harjoittelivat jälleen kerran erittäin
runsaasti yhdessä. Niinpä lienee loogista todeta, että jos huonon seuratoiminnan jättää pois laskuista, nlln
loput virheet löytyvätkin maajoukkueiden harjoittelusta.

Puolustuksessa tein
virheen
Naisten kesäharjoittelu pääsi kunnolla
käyntiin vasta seurajoukkueiden PM-kisojen jälkeen. Juhannuksesta sitten
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laajien hyväksymistä hakien. Kun sitten Englannin kelit olivat mitä oli vat, saimme huomata, että meillä oli
hyvä paikkapuolustus, joka petti vasta
ratkaisevalla hetkellä. Hivenen lisää
aikaa ja uskoa olisi tuonut oikean
tuloksen.
Lohduttaudun
kuitenkin
sillä, että 10 pelaajalla on vaikea
harjoitella paikkapuolustusta. .

Seuratasolla
opetellaan heitot
Pelaajien puute ja poissaolot vaikeuttivat muutenkin harjoittelua, samoin
kuin varsin kirjava perustekniikan
hallinta. Tässä kuitenkin törmätään
siihen vanhaan seurajuttuun: ei maajoukkueessa pitäisi opettaa heittämistä. Mitä mieltä on edes koko maajoukkueella, jos se on haalimalla haalittu
ja harjoituksessa käy 10 pelaajaa?
Jälkeenpäin katsottuna pärjäsimme tuloksellisesti melko hyvin. Jos olisimme päässeet finaaliin, olisi kesä
ollut täydellinen. Condorien voittamisesta on turha haaveilla, koko Euroopasta ei saisi riittävän kovaa joukkuetta.

rooppalaiset
kilpakumppanimme.
Jos
ensi vuonna haluamme kilpailla tosissamme, meidän on osoitettava suurempaa
joustavuutta kuin mihin kilpakumppanimme pystyvät. Se, miten nopeasti
heitämme romukoppaan sellaisia käsitteitä kuin "kiekkoa ei saa katsoa",
"liima", "mies-miestä-vastaan", "tyhjentäkää maali", "pitkä, suora haku",
"rakentajakolmikko" jne ja korvaamme
ne avainsanoilla "joukkuepuolustus",
"ohjaava
puolustus",
"paikkapuolustus" ,
"auttava
"maalisysteemi",
miespuolustus",
"hyökkäyssysteemi",
"hyökkääjien
painopisteII,
"kasa"
"tila"
"leikkaus", "harhautus'" jne, sitä no~
peammin ehdimme kelkkaan mukaaan.
Moni saattaa ajatella, että onhan se
helppo viisastella nyt kun kisat on
pidetty, mikset kertonut kaikkea tätä
ennemmin. Syy on se, että vasta itse
kisoissa ajatukset kolahtivat paikoilleen. Jotain ituja oli tietysti olemassa, mutta Flying Circus esitti asiasta todellisen synteesin. Toisekseen
maajoukkueen taktiikan arvioiminen ei
minun tehtäviini kuulunut. Nyt kuitenkin haluan sanoa nämä asiat niin, että
jokainen voi niitä miettiä.

Ensi kaudella
kilpailua
maajoukkuepaikoista
Jos ensi vuoden sarjasysteemi toteutuu
odotetun kaltaisena, maajoukkuevalit sijoille on luvassa runsaasti valinnanvaraa pelaajia poimittaessa. Oma
reseptini toiminnalle olisi seuraavanlainen:
kaksi
maajoukkuleiriä
(ehdokkaille), toinen kesä - ja toinen
heinäkuussa. Heinäkuun lopulta alkaisivat yhteisharjoitukset, joissa kes kityttäisiin pääasiassa joukkueen yh teisen taktiikan hiomiseen ja pelikä sitysten yhdenmukaistamiseeen. Harvakseltaan alkanut harjoittelu tihentyisi
syyskuun EM-kisoja lähestyttäessä.
Valmentajalle asettaisin seuraavat
(kyllä valmentajaltakin
vaatimukset
saa vaatia!): kolme puolustussysteemiä
(ainakin), joista yksi on paikkapuo '
lustus ja näille vastaavat koko joukkueen hyökkäyssysteemit. Tällaisilla
tavoitteilla voitaisiin hyödyntää se
Suomen maajoukkueen ainoa etu: runsas
yhteisharjoittelu • •

Tärkeitä kysymyksiä
Miesten maajoukkue harjoitteli kesällä
lukumääräisesti kutakuinkin saman verran kuin tytöt, mutta harjoituskerrat
olivat keskimäärin puoli tuntia pidemmät. Oma harjoitteluni jäi loukkaantumisten sekä naisten valmentamisen
takia melko puuttelliseksi, mutta näin
ollen sain itse kisoissa useasti tilaisuuden istua penkillä miettimässä,
mitä oikein osaamme ja mitä emme. Fyysisesti olimme todennäköisesti kisojen
kovin joukkue ja tekniikkammekin kestää vertailun kaikkien muiden joukkueiden kuin loppuottelijoiden kanssa.
Ruotsalaisia emme silläkään alueella
ole kovin paljoa jäljessä ainakaan
joukkueen rungon osalta. Missä sitten
mitali, missä loppuottelupaikka, minkä
tähden 15-6 selkäsauna Ruotsilta
juuri, kun taistelu oli vasta aluillaan?

Vanhat opit
romukoppaan
Syy on yläpäässä. Korvien välissä. En
tarkoita tällä pelaajien älykkyyttä,
vaan joukkueemme pelitapaa. On sääli,
ettei kukaan voinut tulla kertomaan
aikaisemmin, mikä pelissämme on vialla, sillä jos olisimme saaneet tiedon
kaksi vuotta sitten, olisimme varmasti
ainakin Euroopan mestareita. On suurempi sääli, ettemme kyenneet oivaltamaan asioita itse. Oman keksimisen
riemu on aina suurempi kuin toiselta
lainatun käyttökelpoisen ajatuksen
ilo. Nyt ainoaksi mahdolliseksi työskentelytavaksemme jää yrittää omaksua
näitä uusia tuulia nopeammin kuin eu-
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SYYSLIITTOKOKOUS
22.11.1986
Suomen Liitokiekkoliiton historian
ensimmäinen syysliittokokous pidettiin
22.11. Helsingissä. Kokouksessa valittiin uusi liittohallitus, jonka Jasenet ovat nyt Eero Alperi (pj), Olli
Visamo, Petri Isola, Maija SUndberg,
Elisabet Wrede,
Antti
Rautiainen,
Klaus Korpela, Seppo Nieminen, Pekka
Ranta ja Raine Forsman.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma
talousarvio vuodelle 1987.

ja

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1987
Liiton tavoitteena ja talousarvion
perusteena on aktiivijäsenmäärän kasvattaminen kahteensataan (200).
Toiminnan painopiste endi kaudella on
seuratoiminnan kehittämisessä. Liitto
tukee yksittäisten seurojen rekisteröimishankkeita ja rohkaisee seuratoiminnan aloittamista eri
puolilla
maata.
Hallitus selvittää liiton edellytykset
valtionapukelpoisuuden
saamiseksi.
Tarkoituksena on anoa valtionapukelpoisuutta tai vaihtoehtoisesti ryhtyä
toimenpiteisiin valtionapukelpoisuuteen oikeuttavien vaatimusten täyttämiseksi.
Jäsenmaksut pidetään entisellään (50
markkaa) samoin kuin lisenssimaksutkin
(20 markkaa).

Järjestetään SM-kilpailut pituudessa,
tarkkuudessa, koppauksissa, kiekkogol fissa, discathonissa, tuplakiekossa ja
freestylessä. Ultimatessa järjestetään
SM-sarja ja Gutsissa SM-turnaus.
Elokuun lopussa liitto järjestää ultimaten maajoukkueiden pohjoismaiset
mestaruuskilpailut.
Näiden lisäksi liitto järjestää muita
perinteisiä liitokiekkokilpailuja ja
-tapahtumia. Seurataan pelisääntöjen
kehitystä ja parannetaan jäsenistön
sääntötuntemusta.
Liitto lähettää kisajoukkueensa tärkeimpiin kansainvälisiin liitokiekkokilpailuihin (yksilö- ja joukkuelajien
MM - , EM- ja PM-kisat).
Ajoitetaan tiedotuskampanjat tärkeimpien liitokiekkotapahtumien yhteyteen.
Vuonna 1987 julkaistaan viisi FRISBARIa. Kerrotaan tasapuolisesti kaikista
liitokiekkolajeista. Lähetetään FRIS BARI jäsenten lisäksi kaikille kansainvälisille liitokiekkoyhdistyksille
ja Suomen tärkeimpien tiedotusvälineiden edustajille sekä Suomen liikuntapolitiikasta
päättäville
tahoille
(Esim. SVUL, opetusministeriö).
Ohjattua valmennusta järjestetään ainakin kaikille ultimate- maajoukkueille (naiset, miehet ja juniorit). Liitto auttaa mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan seuravalmentajia valmennuksen järjestämisessä .•

GOLFFAILLAAN
että World Cup
22. -28.6.)

World CUp
Vuonna -87 WFOF:n (World Flying Oisc
Federation) kiekkogolfvaliokunta
ja
POGA (Professional Oisc Golf Association) järjestävät yhteistuumin World
Cup -turnauksen. World Cup -turnaukseen kuuluu kymmenen erillistä kisaa,
joista neljä järjestetään Pohjois-Amerikassa ja neljä Euroopassa sekä Australiassa ja Aasiassa yksi kisa kummassakin. Kaikki World Cup -kisat kuuluvat osana laajempaan POGA:n World Pro
Touriin. World Pro Touriin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, rutta
Pro Tour -pisteitä jaetaan kuitenkin
vain POGA:n jäsenille.
World Cupin turnauksia järjestetään
alustavien tietojen rukaan seuraavasti.

Kesäkuun lopulla ennen US Open -kisaa
järjestetään kaksi turnausta Etelä-Kaliforniassa, jotta ulkomaiset pelaajat
voisivat osallistua sekä US Openiin

-kisoihin.

(US

Open

Euroopassa ensimmäinen turnaus käydään
Kärsön kiekkogolfradalla Tukholmassa
1.-2.8. (Stockholm Oisc Golf Open).
Toinen turnaus on myös Ruotsin puolella Helsinborgissa. Helsingborg Open
järjestetään 4.-5.8. Oanish Open (7.9.8.)
Tanskan Horsensissa Bygholmpuistossa on World Cupin kolmas Euroopan osakilpailu. Viimeinen Euroopan
osaki lpai luista pidetään 13.-15.8.
Munchenissä, Länsi-Saksassa.
Elokuun lopulla järjestetään kolmas
Pohjois-Amerikan turnauksista ilmeisesti Kanadassa. POGA:n mestaruusturnaus pidetään mahdollisesti 27.-30.8.
Torontossa, joten World Cupiin osallistujat voivat jatkaa POGA:n kisassa.
Yksi Pohjois-Amerikan kisoista sekä
Australian ja Aasian kisat ovat vielä
avoimia.
Jokaisessa World Cup -kisassa pelataan vähintään 54 reikää ja pisteitä

jaetaan viidelletoista parhaalle seuraavasti:
1. 100p., 2. 75p., 3. 50p., 4. 25p.,
5. 20p., 6. 16p., 7. 12p., 8. 10p.,
9. 8p., 10. 7p., 11. 6p., 12. 5p.,
13. 4p., 14. 2p. ja 15. 1p.
Lisäksi järjestäjille on esitetty toivomus, että osakilpailussa olisi jaossa vähintään 2000 USO palkintorahoina.
World Cupin voittaja eli
pelaaja,
jonka yhteispisteet ovat korkeimmat
kymmenen osakilpailun jälkeen,
saa
palkinnoksi tanskalaisen kuvanveistäjän ruotoileman lIpokaalinII.

Vuoden kiekkogolffaaja
Kotimaisilla
radoilla
järjestetään
ajatukseltaan World Cupin kaltainen
Vuoden kiekkogolffaaja -turnaus, johon
kuuluu 5-10 osakilpailua. Turnausaikataulua ei ole vielä laadittu ja jos
olet kiinnostunut järjestämään osakilpailun lIomalla ll radallasi ota yhteyttä
Olli Visamoon (puh. työ 567 2393, koti
698 3503).

KANSAINVÄLISIÄ KILPAILUJA 1987

YKSI LÖLAJ IT

JOUKKUELAJ IT

KIEKKOGOLF

22.-28.6.
(ma-su)

US Open
La Mirada, Kalifornia,
USA

6. -8.6.
(la-ma)

Ultimate seurajoukkueiden EM-87
Rothenburg, Länsi-Saksa

6.-12.7.
(ma-su)

EM-87
Oslo, Norja

7.-12.9.
(ma-la)

Ultimate & guts EM-87
Köln, Länsi-Saksa

14.-18.7.
(ti-la)

Seniorien MM-87
San Oiego, Kalifornia,
USA

17.-23.8.
(ma-su)

MM-87
Ft Collins, Colorado
USA

Katso GOLFFAILLAAN - palsta.
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Oli kuulas, joskin
kostea aamuhämärä
Vaasassa joskus
syyskuun alussa.
Kaupunki oli hiljaa
lehmätkin nukkuivat.
Mutta. Jotain
kuitenkin. seitsemän
veijarin näköistä
nättiä poikaa tapahtui
suuntasi kulkunsa kohti
Vaasan alueen (ja koko
Suomen) kehityksen
mekkaa,
Kauppakorkeakoulua.
Mitähän mahtoi nuorten
miesten mielissä
liikkua noina hämärän
hetkinä?
- National Student
Ultimate Tournament
1986. Tietenkin.

"Mikä

ihmeen

NSUT?"

Järjestetäänpä turnaus
JOUNI TAPIOVAARA
Koska Junnu (Johan Rinne) ja minä jo
tiesimme, miten mageeta turnauksissa
pelaaminen on, me halusimme järjestää
itse turnauksen tulevien supertähtien
(WWW & WeSki) riemuksi. Hansci Järvi·
kallio puhui kesällä ideasta ääneen
ensi kertaa.

Kisatoimikunta raatoi
palkatta
Perustettiin kisatoimikunta tekemään
ja järjestämään NSUT. Kisatoimikuntaan
kuuluivat Johan Rinne, Hansci Järvikallio, Petteri Pasila, Öte Tavaila,
Late Leppänen, Jukka Lång ja minä.
Töitä tehtiin - ilman palkkaa. Noh,
satanen mieheen ei ole paljon. Mainetta ja kunniaa ja hyvännäköisiä naisiahan tietysti parveili ympärillä, but
no money.
Sitten alkoi pikku projektimme. Koska
kovan raadannan tulos oli kaikkien
nähtävissä tuona marraskuun sypäkkänä
viikonloppuna, lienee turha urheilla
työn määrän ylistämisellä.

Hvvä tietää
Mutta seuraavassa muutamia huomion
arvoisia seikkoja vastaisuuden varalle.
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LEHDISTÖ JA TV
Lajin leviämisen kannalta elintärkeät
mediat oli syytä valjastaa kunnolla.
Kaikkiin alueen lehtiin otettiin yhteyttä ja varmistettiin kiinnostus.
Paikallisradio oli ollut jo ennestään
käytössämme pari kertaa kuussa. Lisäksi tyrkytimme itseämme haastateltaviksi kahteen ohjelmaan - ja onnistuimme.
Paikallistelevisio kuvasi harjoituksia
ja oli myös kisoissa. Tulevaa tuotantoa täältä VKY:ltä (Vaasan Korkeakoulun Yl ioppilaskuntal on ul timaten esittelyvideo, joka koostuu juuri NSUT
86 -aineistosta.
SUHTEET VIRANOMAISIIN JA KAUPUNKIIN
Mä itse en uskonut Vaasan kaupungin
eri elimien olevan niin asiallisesti
toimintaamme suhtautuvia ja yhteistyöhaluisia. Lupa- asiat ja hallivuorot
järjestyivät hetkessä. Täytyy raapia
niskaansa ja todeta, että meitä vartenhan nuo elimet ovat. Täytyy vain
haluta käyttää niitä.
AIKATAULU
Aikataulu on ehdottoman tärkeä. Siitä
ei saa eikä ole varaa tinkiä sekuntiakaan.
Analysoitaessa
onnistumisen

syitä yksi iso ansio oli 25 minuutin
pel iaika ja lIyhden maal in" sääntö (mikäli ajan loputtua kumpikaan joukkue
ei ole tehnyt 12 maalia, lisätään joh tavan joukkueen maalisaldoon vain YKSI
maali ja pelataan, kunnes toinen joukkueista- saavuttaa maalisaldon). Homna
hoitui ripeästi ja mikä tärkeintä ,
yleisöystävällisesti.
JlLKIHOITO
Jälkeenpäin hoidellut
tytöt eivät
kuulu tähän kappaleeseen .
Aiheesta
julkaisemme seitsenosaisen artikkeli sarjan jatkotarinana, jota voi tilata
yksinoikeudella liiton jäsenille 0 soitteesta:
Johan Rinne,
Palosaarentie 62 U 3
65200 VAASA.
Luonnollisesti kisakrapula oli aika moinen. Stressi laukesi voimakkaasti
sydämen rasituksen kustannuksella.
Kiitoskirjeitä
lähetettiin kaikille
sidosryhmille. Kun saadaan videonauha,
aletaan esitellä sitä ja ultimatea
niin laajalle kuin jaksetaan.
MUUTA
Hinku harjoitteluun ja lajin eteenpäin
viemiseen on Vaasassa hirmuinen kuin
pohjanmaan
lakeuksien myrsky tuuli .
NSUT on jo ensi vuonna ISUT. Nyt täy·
tyy satsata asiallisesti lajin levit tämiseen ••

National Student Ultimate Tournament Vaasassa keräsi
kiitettävästi huomiota paikallisissa tiedotusvälineissä. Tässä on muutamia kisoja edeltäviä lehtileikkeitä.
Kisojen jälkeen sunnuntaina Pohjanmaan etusivulla oli
värikuva pronssiottelusta.

Frisbee ·Iiitää
Vaasassa
Tulevana viikonloppuna 8.-9.
syötcUyi kiekon vastustajan maamarraskuuta järjestävät Vaasan lialueelle olevalle pelikumppanilKorkeakoulun Ylioppilaskunnan lecn. Muista joukkuepeleistä poiurheiluseurat, Waasan Weto-Woi- keten Ultimate Frisbcessä ei ole
ma ja Weski-club, Suomen suulainkaan erotuomarei ta, mikä korimman Ultimate Frisbce sisähallirostaa pelaajien vastuuta ja "Fairplay~-henkcä.
turnauks'!n KauppaoppilaitokseIla.
- Aikul~hkojen ottelut pelataan
Turnaukseen on ilmoittautunut
1auantalD~ klo 1O.()O...17.00 ja turII joukkuetta, joista 8 pääkaunauksen hui~ntuma on sunnu~
punkiseudulta. 80 pelaajan joukossa on miltei kaikki maajouk- tain fmaalit, JOissa toivon mukaan
nlhdlln myös vaasalaisjoukkuc
kuepelaajat, jotka saavuttivat 4.
sijan lajin tämän vuotisissa MM- ' (ita) salintäyteisen kotiyleisön'
kilpailuissa Englannissa, joihin kannustamina. Finaalien lomassa
osallismi 1S maata.
Ultimate Frisbee eli liitokiekon Suomen p~-haa[ lree5[Yle-pclaaJal
joukkuepeli on nopcatempoincn näyttävät, kuinka kiekko pyörii
osaavan alanharrastajan käsissä ja
erittäin kovaa fyysistl kuntoa vaa- sormissa.
',
tiva, varsinaisesti ulkona 7-michiKaikkiin
sin joukkuein pelattava peli. siinpäsy. otteluihin on vapaa siSkandinavian ilmasto on ajanut
pelaajat talvisin sisätiloihin,;">issa
pelin idea on onnistuttu s1dyttimUn. vaikka pelaaiia onkin 4-5.
Pcliåluc j:eci:m vmi.wsccn pclialucesc:cn ja kahteen maalial~
scen. Pelin alkaessa joukkueet
seisovat maaliviivoilla. Arvalla
valittu joukkue heit~ aloitu~ei
ton kentän toisessa päässl SClSOvalle joukkueelle, joka kiekon
A,h'"O eteoec syöttelcmllll kohti aloitusheiton heiUlnccD, liil
puolustavan joukkueen maalialucUa. Kiekkoa ei saa riistU vastustajan kädest1, cikl fYYlisti kontaktia sallita, mikl tekee lajista
eriUlin sopivan myöl tytöille.
Hyökkäävän joukkueen bciUiessi
harhaheitoD, kiekon meDDClI1
ulos peli alueelta tai puolustavan
joukkueen katkaistessa syötön
ilmasta, vaihtuu joukkueiden r0olit välittömisti, ilman taukoa.
Maali syntyy, kun pelaaja saa

joukkuein. ..~~.~Oi8S~ , pelataan ,, ~ ~jalla" "
'Peli ,'etenee syöttelemällä
kiekk~ pt!laajaltå toiselle,

Frisbee'

laskeutuu
VaaSS'a-o'"

puolustav.. ~Jou.kkue pjrrkii

katkaise,,,,ian syötön. Jos
se ,siinä ,onnistuu tai heitto
ei muuten :me~e perille (heittovirt.,·, ' '. iiiD1Uottovirhe
yms.), saa puolustava jouk~· ~ kue aloittaa , hyökkäywn.
Maali syntyy kun hyökkää' vö joukkueen pelaaja saa
,~,peliVä1ineeD kiinni maalialu-

, eellL

'

Lajin suosio on kovassa
kaswssa. iota kuvaa hyvin
, esim.. ", . että , ~ · ~oti
" sUn maaUmanmestanJuskil,'p8iluihiQ oaallis.tui ' .1~ " maa-

"'. ta.Su~ _oir~~ttu' lajin mestaruUasarjaa 7 vuotta. Ensi keslDi.tullaan SM8aljasaa' , ~emäin ,: en, simDiäistl :1fertaa: vaasal8is, joUkkUe, WäasaD 'Wet&Woima;

,

, ,Tervetuloa , siis;

ensi ,Vii-

, ~:, .KaUppaoppilai-

J1S~timate Fris~GI, ~~.~:, ,:"laisjQljk~~:-'
naisesti ulkona' :' pelattäva
ta". ,
'
:
friabeen eli liitokiekoli jouk- .". -Ottelut pelataan l.uant8:ikuepeli. Ulkona pelikeDUD
' 1Ia Ide 10.00-17.00' ja sunkoko. on 50 x 120,1Qetril ja " nUD~ fiDaalit Jdo 13:00ottelut pel~~an '7·~
'"

..

. ... . .. ,

"Vsl "..,..,....... ~ ".

,.. .

.. .. .. .
.-

I~OO. ,

.

-. . . -'.• .. ..
-"

.,
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\
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Frisbee-kisat Vaasassa
Ensi viikonloppuna 8-9.11
järjestävät Vaasan Korkeakoulun Ylioppilaskunnan urheiluseurat Waasan Welo-Woima ja
WeSki-dub "national Student
KaupUltimate'!.turnauksen
paoppilaitoksella. Turnaus on
lajissaan Suomen suurin ja mu- '
kana ovat lähes kaikki maajoukkuepelaajal joukkueiden kooslues~ pääosin mestaruussarjapelaajista.
Ultimalc on liittokickolla eli
rri .. bcdlä pcla:ta\'a \'auhdika ..
joukkuepeli. joka on .. aanut alkUIl'><I vuonna 196X YhdY'i\'al Illi~,a, Ultimatö,a on piincit ;\
jalkapallo,la. kllripallmw ja
;"III.'rik k<llai~c,ta jalkapallo'\:1.
1111111;1 'c pn kllill.'lIkin llllla i1 i-

nUllaaluinen pelinsä. Kuten ko. ripalIossa on myös ultimatessa
ehdottomasti vältettävä kehokosketuksia.
Joukkueiden pelaajien lukumäärää ei ole majoitettu. multa
kentällä voi samanaikaisesti olla
kummastakin joukkueesta seh.. emän pelaajaa ja muut toimivat
\'aihlopelaajina.
Pelin larkoituk ..ena on tehdä
maaleja. \1aali syntyy kun pelaaja onni~tuu syöttämään kiekon \a .. tustajan maalivyöhyk·
kecllä ole\'alle joukkuetoverilkell. jonka on ,aata\'a kiekko
kiinni .
!..:ickkoa ,aa liikuttaa \ain
,\'öln:km.iIlä, ,ill:i kiekkoa Ilal ';I "i1;11I pil:1\';1 pelaaj a l.'i 'aa ll! ·

(aa askeleita (lukuunollamaIla
kiekon kiinnioton jälkeisiä pysähdysaskeleita), Kiekollinen pelaaja saa liikkua ainoasIaan tukijalkansa ympäri,
Jos sYÖltÖ epäonnistuu. katkaistaan tai kiekko lyödään
maahan tai se menee kentän ulkopuolelle. hyökkäävä joukkue
menettää kiekon. Puolustaja
(puolustavan joukkueen pelaaja)
ei saa riistää tai lyödä kiekkoa
hyökkääjän (hyökkäävän joukkueen pelaaja) kädestä.
Ultimale-Ollelut
pelataan
!..:auppaoppilaitok 'iella laual1lai ·
nn klo 10-17.00 ja sunnuntaina
finaalit klo J)-IS .OO. !..:a ikilk
lllt\:lui'la kiilllll1\tuncilk kl'rnll ,
Wk(ll\Tl , l'lI ;i ki'oihin 1'11 \ ; \1' '' 01
1';1:1'\
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HALLITUKSI. SaPINaI!l
Hallituksen kokous
Hallituksen höpinöitä 18.8.
-palsta luo katsauksen Juha Jalovaara luki ruotsalaisseura
liittohallituksen
Slit och Slängin edustajan lähettämän
kirjeen, jossa ilmaistiin tyytyväisyys
toimintaan ja pyrkii,
seurajaoukkueiden PM-kisojen järjestemikäli mahdollista,
lyjä kohtaan. Ulf Blanc kehui kisoja
valottamaan
parhaimmiksi, joihin ovat osallistutavalliselle lukijalle, neet.
kentän edustajalle,
Järjestö- ja JasenaSlaln valiokunta
selväkielisesti, mitä
ilmoitti saaneensa osittain valmiiksi
jäsen luettelon, jossa on jäsenen nimi
mystistä niissä
ja jäsennl.lllero.
kokouksissa oikein
tapahtuu ja päätetään. Tiedotusvaliokunta on toiminut aktii-

Hallituksen kokous
28.7.
Klaus Korpela ilmoitti Silja Linen
myöntäneen tutun reilut alennukset
ultimaten maajoukkueille PM - ja MM -kisamatkoja varten.
Ultimaten seurajoukkueiden PM-kisojen
pääorganisaattori Juha Jalovaara oli
tehnyt kisojen talouslaskelman. Liitolle tuli ylijäämää n. 3000 mk.

visesti. Lehdistöön, televisioon ja
Radio Cityyn on lähetetty tiedotteita,
juttuja ja tuloksia. Erityisesti Helsingin alueen paikallisradio Radio
City on suhtautunut positiivisesti
yhteydenottoihimme ja yhteistyötä jatketaan vastaisuudessakin_
Nimitettiin ultimaten MM-kisojen joukkueet.
Päätettiin hankkia liitolle lääkelauk-

kaudella

86 -87

- Mäkelänrinteen Yhteiskoulu
- lauantai 15.00 - 16.00 naiset
II
17.00 - 18.00 miehet
- Tapiolan Yhteiskoulu
- sunnuntai 12_00 13.00 juniorit
II
13.00 - 14.00 Floyd Co
Talousvaliokunta totesi, että on pysytty budjetissa. Päätettiin tehdä
liitolle virallinen kirjepaperimalli
vielä tämän vuoden aikana.
Liiton omistamista videonauhoista huolehtii Pekka Ranta. Häneltä voi vuokrata nauhoja viiden markan vuorokausihintaan.

Hallituksen kokous
17.11.

ku.

Hallituksen kokous
6.10.

Valiokuntien raportit.
Kainu Mikkola suunnitteluvaliokunnasta
oli laatinut kaksisivuisen englanninkielisen kirjeen, joka sisälsi kannanottoja Maailman Liitokiekkoliiton
toisen kongressin tärkeimpiin asioihin. Näitä asioita olivat mm. maailmanliiton jäsenmaiden äänioikeus sekä
kysymys MM-kisojen
järjestämisestä
vuosittain (sitä ei siis haluta).

Keskusteltiin
syysliittokokoukseen
liittyvistä asioista . Sovittiin, että
valiokuntien vastaavat tekevät kukin
oman toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa ensi vuodelle. Ne tulee jättää liiton puheenjohtajalle lokakuun
loppuun mennessä.

Järjestö- ja jäsenasiain valiokunta
ilmoitti keräävänsä vielä aineistoa
täydellisen jäsenrekisterin aikaansaamiseksi. Eero Alperi ilmoitti, että
seurojen mallisääntöjä on saatavissa.

Olli Visamo kilpailu- ja sääntövaliokunnasta
kertoi
toisessa maailman
kongressissa tehdyistä päätöksistä.
Kongressin pöytäkirjasta päätettiin
lähettää kopiot Kainu Mikkolalle.

Keskusteltiin maailmanliiton kongressista. Edellämainituista äänioikeusja MM-kisa-asioiden Suomen kannasta
hallitus päätti seuraavaa. Äänestyskysymyksissä pyritään tasa-arvoisuuteen
(ääni/maa)_ Kaikki erivapaudet (USAn
jokaisella lajiliitolla on yksi ääni)
tulee poistaa mitä pikimmin. MM-kisojen arvon säilyttämiseksi (ja kohottamiseksi) olisi kisat järjestettävä
vain joka toinen vuosi. Mieluummin
vielä niin, että yksilölajien ja joukkuelajien kisoja ei järjestetä samana
vuonna. Olli Visamo lennätettiin edustamaan Suomea kongressissa.

Järjestö- ja jäsenasiain valiokunta
ilmoitti, että seurojen mallisäännöt
on saatu valmiiksi (seurat, kysykää
liitosta!). Todettiin, että seurojen
valtionapukelpoisuus tulee selvittää.
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Harjoitussalivuorot
ovat seuraavat:

Valiokunnat

Valmennus- ja koulutusvaliokunta. Keskusteltiin maajoukkueiden valmentajatilanteesta. Pekka Ranta jatkaa ultimaten juniorimaajoukkueen valmentajana. Miesten valmentajina jatkavat todennäköisimmin Eero Alperi ja Harri
Spoof. Tällä hetkellä naismaajoukkue
harjoittelee
ilman
valmentajaa
(kiinnostaisiko?).

Päätettiin järjestää ultimaten maajoukkueiden PM-kisat Suomessa_ Valiokunnat esittivät toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa vuodelle 1987.
Keskusteltiin liittoa edustavien kilpailijoiden ja joukkueiden osallistu misista. Päätettiin, että hallitus
valitsee tapauskohtaisesti edustajat
kisoihin_
Päätettiin, että Adventspokalen-ultimateturnaukseen osallistuvat Suomesta
The Floyd Co ja Liitokiekkoseura Team.

Viime numeron kuva-arvoituksen vas ·
taus:
liito-oravien iloinen hymyilijä ol i
Peter Tenström.

.

,.."",
- -

~'

~

,<

I

'

-

:

'.'

TESTAA ITSESI
rin kentän ulkopuolella. Mitä teet?

Osaatko ultimaten
säännöt?
Testaa itsesi.
Ohessa kysymyssarja,
jota myös maajoukkue
käytti sääntökokeessa.
Jokaisesta kohdasta
voit saada yhden
pisteen (yhteensä 17).
Oikeat vastaukset
löydät seuraavalta
sivu1ta.
Arvostelu
15-17 erittäin hyvä
13-14 hyvä
11-12 tyydyttävä
0-10 %&#'1l*

d) Kuten kohta e, mutta kiekollinen
pelaaja laahaa tukijalkansakin heiton
aikana sivurajan yli ja ulkopuolelle.
Mitä teet?
3. ALOITUSHEITTO

a) Pelaaja, jolla on vasen jalka kentällä ja oikea kentän ulkopuolella saa
kiekon. Onko kiekko ulkona?

b) Otat aloitusheiton kiinni ilmasta
selvästi kentän ulkopuolelta. Saatko
tuoda kiekon keskelle?

9. PYSÄHDYSASKELEET

4. KATKO
Puolustava pelaaja katkaisee hyökkäävän joukkueen syötön komealla dyykillä. Noustessaan maasta hän jättää kiekon maahan, jotta toinen saman joukkueen pelaaja voi käynnistää alkavan
hyökkäyksen. Kommentit?

c) Puolustat kiekollista pelaajaa sivurajan tuntumassa. Puolustettavasi on
asettanut tuki jalkansa 5 em:n päähän
sivurajasta (sisäpuolelle). Heittäessään hän astuu toisella jalallaan met-

Miten peliä jatketaan riisto-tilanteessa? Miten on laskun laita?

lars IIBotte" Botvidsson ottaa pitkää
syöttöä vastaanottaessaan selvästi
ylimääräisiä pysähdysaskelia. Pysähdyttyään hän kuuliaisesti, mutta erittäin nopeasti, palaa kolme askelta
taaksepäin ja heittää
välittömästi
vapaasta paikasta syötön ohi vartijansao Korrmentit?
10. HEITON VASTAANOTTO

Hyökkäävän joukkueen pelaaja ei ole
aivan onnistunut vangitsemaan vastaanottamaansa kiekkoa, vaan pallottelee
sitä IIgutsmaisesti ll käsissään,
kun
saavut paikalle ja repäiset kiekon
ilmasta suoraan hänen käsiensä välistä. Pelaaja vaatii kiekkoa takaisin.
Mitä kerrot hänelle?
6. HEITON SAATTAMINEN

b) Juokset maalialueen päätyrajan yli
ja näet syötön tulevan takaasi. Hyppäät takaisin maaliin ja saat kiekon
kiinni ollessasi ilmassa. Putoat täysin maalin sisälle. Hyväksytäänkö
maali?

Syöttäessäsi Sinua lyödään käteen,
mutta kiekko menee siitä huolimatta
perille. Olet jo ehtinyt huutaa fouline Miten peliä jatketaan?
8. RIISTO (Strip)

5. HAPAROINTI

2. SISÄLLÄ/ULKONA

7. VIRHE -huuto

a) Vastajoukkue heittää aloitusheittona rajun rollerin, joka
koskettaa
ensin kentän sisäpuolista osaa, ylittää sitten sivurajan ja vierii n. 35
metrin päähän kentän sivulle. Saako
kiekon tuoda keskelle?

1. RAJAT
a) Kuuluuko sivuraja kenttään?
b) Entä päätyraja?
c) Kuuluuko maaliviiva maalialueeseen?

rystysensä
lävähtävät
poskellesi.
Syöttö menee perille. Mitäs teet?

a) Heittäessäsi pitkää syöttöä kiekko
on jo irronnut kädestäsi, kun kätesi
osuu edessäsi olevaan vartijaan ja
heiton saatto epäonnistuu. Heitto ei
mene perille, koska olet alitajuisesti
varonut lyömästä puolustajaa. Mitäs
teet?
b) Olet itse puolustajana vastaavassa
tilanteessa ja hyökkääjä heittää "surutta" niin että saattovaiheessa hänen

Heiton vastaanottotilanteessa tapahtuu
virhe ja vastaanottaja ei saa kiekkoa
kiinni. Selosta tilanteet joissa kiekko palautetaan heittäjälle.

* * * * *
Ohessa vertailun vuoksi miesten maajoukkuepelaajien saamia pistemääriä.
Sebastian Bondestam 16, Paul Lönnfors
16, Jari Mäkinen 16, Pasi Pesonen 16,
Kai Koivula 15, Raine lamberg 15,
Petri Isola 14, Johan Rinne 14, Juhani
Ristaniemi 14, Jouni Tapiovaara 14,
Timo Vaskio 14, Johan Bisehoff 12,
Tuomo Jalovaara 12, Antti Rautiainen12
ja Klaus Korpela 11.
Sääntökokeeseen eivät
osallistuneet
seuraavat pelaajat: Eero Alperi, Mika
Heinonen, Juha Jalovaara, Jukka Kaup pinen ja Pekka Ranta.
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VASTAUKSET

XII. KIEKON MENETTÄMINEN

1. RAJAT

1. Hyökkäävä joukkue menettää kiekon
katkaistun,
maahan
epäonnistuneen,
lyödyn tai ulos menneen syötön johdosta.

a)

ei

b) ei
c)

ei
XIII. HEITTÄJÄ

tai hyökkäävän pelaajan tekemän virheen jälkeen), peli jatkuu keskeytymättä.
c. Rikkeen tms. huutaneen pelaajan
velvollisuus
on
tällöin huutaa
"pelaa" (lIplay on") merkiksi siitä,
että tätä sääntöä sovelletaan.
* * *

II 1. PELI KENTT Ä

2. Kun kiekko on maassa, oli se pelia4. Maaliviivat erottavat varsinaisen
pelialueen maalivyöhykkeistä ja sisältyvät varsinaiseen pelialueeseen.
5. Pelialueen ulkorajat (sivurajat ja
päätyrajat) eivät sisälly pelialueeseen.
* * *
2. SISÄLLÄ/ULKONA
a)

Kiekko on ulkona.

b) Maalia ei hyväksytä.

lueen sisä - tai ulkopuolella, kuka
tahansa sen joukkueen jäsenistä, joka
on saanut kiekon haltuunsa saa ottaa
sen käteensä. Sen jälkeen kun pelaaja
on poiminut kiekon, hänen täytyy panna
se peliin.

5. Jos heittäjä pudottaa kiekon kädestään, ilman että puolustus on koskenut
kiekkoon tai häirinnyt heittäjää sääntöjen vastaisesti, on kyseessä epäonnistunut syöttö.
* * *

IX. "ULKONA" JA "SISÄLLÄ"

5. HAPAROINTI

4. Pelaaja on ulkona, kun hän koskettaa mitä tahansa aluetta pelialueen
ulkopuolella. Ilmassa oleva pelaaja on
ulkona, jos piste, jossa hän viimeksi
kosketti maata on pelialueen ulkopuolella.

Toteat ettei kiekko ollut hänen hallussaan ja siten kenen tahansa kiinniotettavissa.

c)

Jatkat puolustamista.

IX. "ULKONA" JA "SISÄLLÄ"

8. RIISTO (Strip)
XV 11. R1KKE ET
4. RIISTO

A. Puolustava pelaaja ei saa koskea
heittäjän kädessä olevaan kiekkoon.
Jos puolustava pelaaja koskee siihen
ja se putoaa maahan, heittäjä huutaa
"riisto" ("strip").
B. Heittäjä nostaa tämän jälkeen
kiekon käteensä, ja peli - jatkuu keskeytymättömänä
pisteestä,
jossa
heittäjä sai kiekon uudelleen hal tuunsa.
C. Jos riiston sattuessa oli meneillään pysäytyslaskenta, laskenta keskeytetään siksi aikaa kunnes heittä jä saa kiekon uudelleen haltuunsa.
* * *

XV. VASTAANOTTAJA

9. PYSÄHDYSASKELEET

3. Vastaanottajalla on kiekko hallussaan, kun hänellä on jatkuva kosketus
pyörimättömään kiekkoon.
* * *

Vanhojen sääntöjen mukaan tilanne on
OK, mutta nykyisten sääntöjen mukaan
on huudettava "Askelrike".
XV. VASTAANOTTAJA

8. Heittäjä saa kääntyä tuki jalkansa
varassa pelialueen sisä- ja ulkopuolella sillä ehdolla että jokin osa
tukijalasta koskettaa pelialuetta.

6. HEITON SAATTAMINEN

d) Huudat IIAskelia!"

b)

a) Sanot vaikkapa "Harmin paikka"
ryhdyt puolustamaan.

ja

Otat tarvittaessa loukkaantumisaikalisän.

4. Vastaanottaessaan syöttöä vastaan°
ottaja saa ottaa ainoastaan sen määrän
askeleita, jotka tarvitaan täydelli seen pysähtymiseen.
XVII. RIKKEET

XVII. RIKKEET
XVI. VIRHEET
3.ASKELRIKE
A. Heittäjän tuki jalan täytyy koskettaa jotain pistettä pelikentällä.
Jos tuki jalka irtoaa tästä pisteestä, kyseessä on askelrike.
* * *

3.HEITTOTILANNEVIRHEET
B. Kosketus, joka sattuu heiton
saattotiLanteessa (kiekon irrottua
kädestä), ei ole virhe, mutta sitäkin tulisi välttää aina kun se on
mahdollista.

3.ASKELRIKE
B. Jos vastaanottaja on kiekkoa vastaanottaessaan ottanut enemmän py.
sähdysaskeleita kuin pysähtymiseen
olisi tarvittu, kyseessä on askelrike.
* * *
10. HEITON VASTAANOTTO

3. ALOITUSHEITTO
VI. AIKALISÄT
a)
b)

ei
ei

Nykyisistä säännöistä ei löydy vastausta tähän kohtaan. Nykyinen käytäntö on seuraava: Jos kiekko menee pelikentän ulkopuolelle koskematta ensin
pelikenttään, saadaan se tuoda keskelle.
* * *
4. KATKO
a) Jos katko tapahtui lyömällä kiekko
maahan, sinun on parasta ryhtyä puoLustamaan.
b) Jos puolustaja katkaisi syötön
ottamalla kiekon kiinni ja jättää sen
sitten maahan, hänen on parasta jatkaa
puolustamista.
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XVI. VIRHEET
6. AIKALISÄ LOUKKAANTUMISEN VUOKSI
A. Loukkaantumisen vuoksi voi kuka
tahansa pelaaja ottaa aikalisän.
* * *

7. VIRHE ·huuto
Huudat PELAA!
XIX. VIRHEITÄ, RIKKEITÄ JA SKRIINEJÄ
SELVENTÄVIÄ LAUSUMIA
2. Pelin jatkamissääntö
A. Jos virhe, rike tai skriini huu·
detaan kiekon ollessa ilmassa, tilanne pelataan aina loppuun.
B. Jos joukkue, joka huusi virheen
tai rikkeen saa kiekon haltuunsa
viimeisen syötön jälkeen (esim vajaaksi jäänyt syöttö askelrikkeen

4.VIRHEET VASTAANOTTOTILANTEESSA
E. Jos vastaanottotilanteessa sattuu
virhe, ja sitä ei kiistetä, pelaaja,
johon virhe kohdistui saa kiekon
hallintaansa siinä paikassa, missä
virhe tapahtui. Jos virhe kiistetään, kiekko palautetaan takaisin
heittäjälle.
XIX . VIRHEITÄ, RIKKEITÄ
SELVENTÄVIÄ LAUSUMIA

JA SKRIINEJÄ

4. Jos sekä puolustava että hyökkäävä
pelaaja huutavat virheen vastaanottotilanteessa,
kiekko palautetaan
seis·tilanteen avulla heittäjälle.

PUOLUSTUSPELI
"Puolustuspeli" on kolmiosainen u1timaten ratkaisevinta elementtiä, puolustusta käsittelevä sarja. Ensimmäisen osan kirjoittaja
on yhdysvaltalainen steve Cour1ag. steve pelaa F1ying Circusissa.
Hän on joukkueen päästrategikko ja oli avainasemassa Circusin
voittaessa Yhdysvaltojen mestaruuden syksyllä 1985 ja maailmanmestaruuden vuotta myöhemmin. Kirjoitus on aiemmin julkaistu
UPA:n (U1timate P1ayers Association) News1etter-1ehdessä syyskuussa 1986. Suomentanut Juha Jalovaara.

Puolustuksella ottelut
voitetaan
Muutaman viime vuoden ajan ultimatemaailma on ihaillut ja matkinut Flying
Circusin
hyökkäysstrategiaa.
"Circusin-O", joka pohjautuu varmoihin, oikein ajoitettuihin leikkauksiin
ja syöttöihin, kiusaa jatkuvasti puolustuksia,
vaikka ne tuntisivatkin
strategiamme. Hyökkäyksemme on tehokas, mutta ultimate-joukkueet eivät
saavuta jatkuvaa menestystä pelkän
hyökkäyspelin varassa. Järkevä hyökkäyspeli tekee joukkueesta kilpailukykyisen; vahva puolustus on avain kovien turnausten voittamiseen.

Liitutaulun ääreen
opiskelemaan
Joitain joukkueita, kuten St.Louis'ta
ja San Diegoa, vastaan ei tehonnut
mikään variaatio sideline-puolustuksestamme. Koska häviäminen ei meitä
miellyttänyt, palasimme harjoituskentälle ja liitutaulun ääreen opetellaksemme kaksi uutta puolustustaktiikkaa:
paikkapuolustuksen ja "laita kiinni"
("force middle") -puolustuksen.

Jokaisen ultimate-joukkueen pitäisi
osata pelata paikkapuolustusta. Paikkapuolustukset ovat tehokkaita kahdesta syystä: (1) Koskaan et voi tietää
milloin tuuli, paikkapuolustuksen 8.
mies, yltyy ja (2) jopa tyynenä päivänä hetkellinen paikkapuolustus saattaa
sekoittaa vastustajien hyökkäyspelin.
Opettelimme nytkin ensin perustaktiikan kuten sidelinea harjoitellessamme ' ja sitten muunsimme sen sopimaan
pelityyliimme.
Nykyisellään
Flying
Circusin paikkapuolustukseen kuuluvat
seuraavat piirteet: sideline-trap, kun
kiekko on sivurajan tuntumassa, ajoittainen kolmen miehen "laatikko" sekä
tehokkaat keskikentän siipipelaajat,

Vuosia sitten Circus totesi, ettei
ollut nopein, pisin tai kovakuntoisin
joukkue. (Saatamme kuitenkin olla parhaimmannäköinen miesten joukkue.) Eliminoidakseen muiden joukkueiden fyysiset edut Circus kehitti puoliksi miesvartiointiin, puoliksi paikkaan perustuvan sideline- puolustuksen. Ajan
mittaan jokainen joukkue, jopa puhdasoppiset Condorsit, siirtyivät tähän
taktiikkaan. Suora sideline-puolustus
ei
osoittautunut riittävän hyväksi
pysäyttämään hyviä heittäjiä. Sen tähden yleistyivät sidelinen pienet muunnelmat kuten "purista" (suom. huom.
"shade strike" t. "squeeze" (Rude
Boys» yläkentälle ja "estä taakse"
("no dump"), jotka siirsivät vartijan
paikkaa hitusen.
Usein ainoastaan
pieni muutos kohtisuorasta sidelinevartioinnista
riittää sekoittamaan
meitä vastaan hyökkäävien joUkkueiden
pel in.

Puolustaja
heittäjän
toon.

pakottaa
kämmenheit-
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jotka syöksyvät kiekkoa kohti, kun
hyökkäävä joukkue onnistuu siirtämään
kiekon pelikentän laidasta laitaan.
Tämä puolustus auttoi meitä suuresti
jahdatessamme USA:n mestaruutta, eten'
kin kun käytimme sitä semifinaaliottelussamme estääksemme St.Louis'in kovaan juoksuun perustuvan hyökkäyspeLin.

Hyvä viestintä on
joukkuepuolustuksen
elinehto
Ehkä kaikkein tärkein ja keskeisin
tekijä on kuitenkin kommunikaation
paraneminen_ Yksinkertaiset huudot ja
käsimerkit ovat nopein ja helpoin tapa
parantaa puolustuspeliä. Hyvä puolustus on joukkuepeliä. Hyökkäyspelistä
poiketen jo yksikin heikko tai väärin
sijoittunut puolustaja ennakoi katastrofia.
Ultimate on kehittynyt pisteeseen,
jossa on selvää, että hyvä hyökkäysstrategia tekee maalin yksinkertaista
kovaa juoksemiseen perustuvaa puolustusta vastaan. Taktisesti yhtenäisellä
puolustuksella on kuitenkin paremmat
mahdollisuudet neutralisoida strateginen hyökkäyspeli. Kun kentälle astuu
yritteliäs, yhtenäinen ja taktisesti
kypsä puolustus, on paras tulos taattu. Siinä tilanteessa puolustus antaa
hyökkääjille tarpeeksi mahdollisuuksia
voittaa kovatkin ottelut.
IILaita kiimi" (tai IIAnti ll ,
kuten
Windy City puolustusta nimittää) on
kenties puolustustaktiikoiden viimeisin huuto. (suom. huom. suomalaiset
käyttivät tätä ensimmäisten joukossa
maailmassa!). Se toimii melko hyvin,
koska se sulkee normaalit syöttöväylät
ja pakottaa heittämään usein niin tukkoiseen kentän keskiosaan.
IILaita
kiimi ll -puolustus saattaa tehdä väijymisestäkin (=oman miehen jättäminen
katkon toivossa) luvallista puuhaa
(suom. huom. terveiset vaan Raine ja
BobiI). Kuten sidelinenkin tapauksessa, pienet muutokset vartijan asettamisessa tekevät tulevaisuudessa tästä
puolustuksesta vieläkin tehokkaa~n.
Viimevuotisissa loppuotteluissa jokaisella näistä kolmesta puolustusmuodosta oli tärkeä osuus menestymistämme
ajatellen. Vaihtelemalla ja muuntelemalla puolustustamme onnistuimme tekemään siitä todellisen aseen. Vastapuolen ratkaisevat kiekonmenetykset katsoimme yrityksen, tahdon ja asianmukaisen puolustustaktiikan ansioksi.
Minkälaisia puolustustaktiiköita huominen tuo tullessaan? Sidelinen ja
IIlaita kiimi" -puolustuksen eri osien
yhdistäminen sekä niiden vaihteleminen
yhden pisteen aikana voi osoittautua
tehokkaaksi. Yllätyksiä voi tuottaa
myös sään tai vastajoukkueen mukaan
muuntuva
paikkapuolustus. Se, mitä
itse odotan lähitulevaisuudelta, on
näiden kolmen taktiikan jalostus_
Vaihtamisen ja tukkimisen (esim. sideline-trap) harjoitteleminen sekä leikkausten ja syöttöjen parempi ennakoiminen tekee puolustuksista luotettavaq:>i a ••

14

Miesten SMsarjajoukkueet The
Floyd Co ja Team
pyörähtivät
Itsenäisyyspäivän
viikonloppuna
länsinaapurin puolella
osallistumassa
kahdentoista joukkueen
Adventspokalen
-turnaukseen.
Menomatkan hurjasta
merenkäynnistä
huolimatta (valkoinen
laiva keikkui niin,
että heikkovatsaisilta
jäi ruoka syömättä)
saapui 6.12. aamulla
Tukholmaan kaksi
hyväkuntoista poppoota
sotkemaan pohjoismaisia
liitokiekkokuvioita.

MARA MOOTTORI
Alku tosin oli hieman hankala, sillä
Ruotsin päässä piti Teamin seitsemän
hengen iskujoukkoon liittyä kolmimie hinen tehoryhmä, joka ensi kaudella
edustaa uutta SM-sarjajoukkuetta, Waasan Weto-Woimaa. Vaasalaiset olivat
kuitenkin väärässä satamassa odottamassa punaista laivaa •• _

Lupsakka metromatka
Suomen mestarijoukkue Floyd sen sijaan
pystyi keskittymään ensimmäiseen otte luun ilman häiriöitä, eikä matka metrolla keskustaan tuntunut pitkältä,
kun floydilaiset keskenään kävivät
läpi edellisillan kolmituntisen (!)
taktiikkapalaverin antia.
Päärautatieasemalla odotti Teamiakin
iloinen yllätys, sillä peruuttamattomasti kadonneeksi luultu vaasalaiskolmikko vartoi asemasillalla iloisesti
hymyillen: laskettelumatka Itävaltaan
oli sujunut vallan mainiosti ja mieli

Adventtia pyttyyn

Suomalaispelaajien iloinen leiri.

paloi pelaamaan. Hetkeä ennen junan
lähtöä pyyhälsi paikalle myös kolmikkoa etsimässä ollut Floydin kippari
Junnu Rinne, joten kaikki OK ja junaan, joka vei suomalaisryhmän jonnekin suurkaupungin laitamille, Kungsängeniin.

Eläköön yleisurheilu
Pelipaikka oli komea halli, jonka kuulemma kunnanjohtaja on hommannut,
jotta yleisurheilua harrastava tytär
voisi harjoitella. No, tilaa ainakin
oli riittävästi, erityisesti, kun normaaliin sisäpelityyliin pelattiin viidellä. Kiekkokaukalon kokoinen kenttä
herätti useissa keskenkuntoisissa turnauspelaajissa jo etukäteen tervettä
kunnioitusta, tyyliin: - Toivotta~asti
ruotsalaiset väsyvät yhtä helpostl •••
Ensimmäisinä joutui tuleen Team. Omituisella sekaporukalla (teamilaisia
oli
kymmenestä
pelaajasta
vain
muutama)
jossa mm. olivat vahvistuksina lii~on puheenjohtaja E. Alperi,
naisten maajoukkueessa pelaava Janina
Koppinen sekä Pyryn Jyskeen Olli
"Sårje" Visamo, Team kuitenkin onnistui ottamaan turnauksen ensimmäisen
ja ainoan
voittonsa. LUFS kaatui
juuri ja juuri 13 - 12.
Myös Floyd voitti ensimmäisen ottelunsa. Erittäin maajoukkuepitoisen suomalaisyhdistelmän taito ja fysiikka tulivat hyvin esille ja Floyd mätti tasaiseen tahtiin "lättyä päätyynII. Erikoisempia taktiikoita ei vielä tarvi~
tu olihan turnaus vasta alussa Ja
od~tettavissa kovia kamppailuja.

Päivän toiset ottelut sen sijaan osoittivat hieman paremmin, missä mentlln: Team kohtasi Ruotsin kolmosen
örebron SFMSC:n ja sai kyytiä 3-13
huolimatta Bob Rannan rakentamista
hyökkäyskuvioista. Naa~ri~ halli~si
vat heittopelin paremmln Ja pelas1vat
joukkueena hyvin yhteen, ~oten .Janina
Koppisen väläyttely (kak~l ~aa~.la Teamin kolmesta) jäi valoksl yossa. Floyd
jatkoi
vo~ttosarjaan~a
puolestaan
peittoamalla .\.JFOC:n ~al=~.n 12 -4, . Ja
svenskit ollvat nyrelssaan suomala1sten kovuudesta.

Suomalaiset jatkoon
Molemmat suomalaisryhmät olivat näin
selvinneet jatkoon, sillä kolmen joukkueen alkulohkoissa vain viimeisek~i
jäänyt putosi suoraan pelaamaan Sljoista 9·12. Oli aika valmistautua
isäntien ja emäntien (Adventspokaleniin kuuluu (HUOM TYTÖT!) myös naisten
turnaus) järjestämään illanviettoon.
Koska oli Suomen Itsenäisyyspäivä,
hankittiin jo päivällä omat rekvisiitat juhlapöytään. Kynttilöid:n l~is:
teessa laulettu Maamme-laulu klrvolttl
naapureista spontaaneja "Suomi-Poika"
-kannustushuutoja ja virallisen osuuden jälkeen olikin hyvä jatkaa iltaa
musiikin, tanssin ja virvokkeiden mer:
keissä. Koska ensimmäiset ottelut Oll
merkitty sunnuntaille jo k:llo.ka~d:k
saksi, hiipivät monet kunnla~hlmols~m
mista kuitenkin nukkumaan JO paljon
ennen puoltayötä.

Rolling stones
Aamulla joutui kentälle ensimmäisenä
jälleen Team, vastassa oli ~man alku:
lohkonsa voittanut RuotSln mestar1
Stenungsund_ Hillitön yritys . s:kä.vastustajan pieni väsymys ja yllmlellsyys
pitivät pelin tasaisena til~nt=e~e=n
4-6, mutta sitten "Kivet" JyraslVat
vastustamattomasti loppuun asti, eikä
Team tehnyt enää maaliakaan! Floyd
sitä vastoin selvisi omasta ottelustaan helposti, eikä vastustaja missään
vaiheessa saanut otetta Juha Jalovaaran noudattamasta puolustustaktiikasta, jossa kiekkoa pitävä pelaaja pakotetaan syöttämään tiet ylle puolelle ja
kenttä vartioi vastaanottajia juuri
tältä puolelta.
Tappionsa vuoksi Team joutui pelaamaan
seuraavan ottelunsa (sijoista 5-8)
Carnegieta vastaan läheiseen pikkuhalliin mikä oli onnettomuus: sekä Eero
Alpe~i että Olli Visamo loukkaantuiv~t
jo alkuhetkillä ja ruotsalaiset Ott1vat helpon voiton väsyneestä Teamista.
Semifinaaliin yltänyt Floyd sen sijaan
ei antanut SFMSC:lle mitään helposti.
Joukkuetaktiikka toimi lähes rikkumattomasti ja vain muutamat hätiköidyt
hyökkäykset pilasivat upean puolustustyöskentelyn, jossa sanat "seinä" ja
"katsomo" tulivat ruotsalaisille tutuiksi aina sen mukaan, kumpaa kentän

»

Itsenäisyyspäivää kunnioittavat kynttilän ääressä Jouni Tapiovaara,
Johan
Rinne ja Tuomas Tanska.
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puolta peitettiin. Jatkoajalle menneen
ottelun voitti lopulta ruotsalaisporukka 15-16, mutta Floyd ei masentunut, vaan uhosi vievänsä pronssia!
Team hävisi viimeisenkin ottelunsa
sunnuntaina CSKA:ta vastaan numeroin
6-12, mutta siinä vaiheessa huolenaiheet olivat jo muualla: paluulaivan
lähtöhetki lähestyi, ja Floydin pronssiottelu oli vielä pelaamatta. Matsi
alkoi
kuitenkin aikataulun mukaan,
jopa Floydin merkeissäkin, mutta alussa otettu pieni johto vaihtui hetkessä
parin hätäillyn hyökkäyksen myötä loppuhetkien tappiotilanteeksi. Pahimmillaan Floyd oli Westervikiä vastaan
tappiolla kolmella maalilla, kun alkoi
nousu: ensin joukkuepuolustus tuotti
useita katkoja ja Floyd pääsi tasoittamaan pelin varsinaisella peliajalla
12-12:een, sitten tehtiin tasatahtiin
maaleja pari kertaa, kunnes naapureille sattui viimeinen virhe ja Floyd
ratkaisi ottelun 15-14!

Vartaloharhautus ...
ja jonoteoria toimii!

Nyt on kiire!
Juhlat eivät kuitenkaan olleet pitkät,
sillä heti kättelyn jälkeen porukka
singahti pukuhuoneeseen noutamaan tavaroitaan - ja saman tien bussille,
joka vei junalle, jolla puolestaan
päästiin satamaan. Verkkarit höyryten
painuttiin laivalla suoraan saunaan,
jota seuranneen massiivisen ruokailun
jälkeen kaikki olivat turnauksesta
niin poikki, että laivan diskossakin
jaksettiin vain istua ja juoda jäävet tä saavikaupalla. Baarimestari katseli
ihmeissään, kun vesikannullinen toisensa jälkeen hävisi liitokiekkoilijoiden janoisiin suihin. Vesilastissa
uni tuli hyvin ja aamulla oltiin vii mein kotona kylmässä pääkaupungissamme.
Kiitti kaikille, hyvä keikka!
Mara
Fantastinen Floyd: Juha
Jalovaara,
Jone Tapiovaara, Junnu Rinne, Tuomas
IIBillyll Tanska, Raine Lamberg, Timo
IIStidi ll Vaskio, Janne Kerttula, Janne
Luostarinen, Jari IIJarso ll Mäkinen ja
Pasi Pesonen.

riemu oli rajaton,
kun p11naavan tasaisen
(Floydia vastaan) 16.
ja ratkaiseva maali
syntyi.
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Tiukka Team: Janina Koppinen, Pekka
IIBobll Ranta, Petri Isola, Eero Alperi,
Olli IIBör je ll Vi samo, Mi kko Mannila,
Markus Leppänen, Hannu IIHanski ll Järvi kallio,
Marko Miettinen ja Martin
Glantz .•

VIDEOT
VOIT VUOKRATA LIITOSTA LAJIN HUIPPUVIDEOITA.
VUOKRAUS MAKSAA VIISI MARKKAA PER KASETTI PER VUOROKAUSI.
JÄRJESTELMÄ ON VHS.
SOITA : PEKKA RANTA , (90) 694 0098.
Kasetin
numero

Sisältö

Kasetin
numero

Sisältö

1.

· Ultimaten EM-82 Itävallassa (miehet)
· Suomi - Englanti
- Suomi - Ruotsi
Velasquez-veljesten freestyleä ja
muita TV-pätkiä

6.

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

7.

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

· Ultimaten EM-82 Itävallassa (naiset)
- Suomi - Ruotsi
· Fi naali
- Guts
· Suomi - Ruotsi
Yksilölajien MM-kisat v. 77 ja 78

8.

- Ultimaten EM-85 Itävallassa (jun.)
- Ruotsi ' Itävalta
- Ruots i - Suomi
- Suomi - Ruotsi
- Ruotsi - Itävalta (finaali)
- Ultimaten MM-84 Sveitsissä (miehet)
- Ruotsi - Usa

9.

- Ultimaten EM-85 Itävallassa (naiset)
- Ruotsi - Hollanti
- Ruotsi - Suomi
- Italia - Ruotsi
- Englanti - Ruotsi (finaali)

10.

- Ultimaten EM-85 Itävallassa (miehet)
- Suomi - Ruotsi
- Ruotsi - Itävalta
- Ruotsi - Suomi (finaali)

11.

- Seurajoukkueiden PM-86 Helsingissä

12.

- Ultimaten Usa:n mestaruuskisat 85

2.

- Ultimate-ottelu vuodelta 80
- Santa Barbara Condors - Allstars
3.

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

4.

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

5.

- Ultimaten PM-kisat Tukholmassa 84
- Suomi . Ruotsi (2 x miehet)
- Suomi - Ruotsi (2 x naiset)

LISÄKSI PEKALLA SAATTAA OLLA JOITAKIN UUSIA NAUHOJA,
JOITA EI OLE TÄSSÄ LUETELTU. KYSELE.

KIII,AII

11111

KENTÄN ÄÄNI on
SinUlle, jolla on
purnattavaa,
kiitettävää,
muistutettavaa,
terkkuja ja muita
murheita. Tai muuten
vain tarve purkaa
sydäntä.

KADONNUT VIINERI

Vanha konkari! Oletko kadottanut vanhoja FRISBARIN numeroita? Haluatko,
että kokoelmasi on täydellinen? Sinulla on mahdollisuus tilata joitakin
vanhoja FRISBAREITA.
Varastojen kätköistä löytyy seuraavia
nll1leroita.
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

2,3,6
1,2,3,4,5,6
paria numeroa (ei numeroitu)
1,2,3,4
1,2,3,4
3,4,5
1,2,3

Sinä, joka kenttälajien SM-kisoissa
7.9.1986 vahingossa poimit
mukaasi
valkoisen 165-G World Class -lätyn,
palauttaisitko sen ystävällisesti ~
mastajalleen. Lätyn pohjassa on talteiltu teksti VIENER.
Visa Ruuhinen
puh. 323 814

Kivantuntuiset terveiset Sagalle.
Terveisin Raine

Lähetä tilauksesi liiton osoitteeseen. Sujauta kuoreen yksi kolmen markan postimerkki, jos tilaat yhden, ja
neljän ja puolen markan merkki, jos
tilaat useampia numeroita.

Kiitos kauniista musisoinnista, tyttö
VKY:ltä.
Toivottavasti saan joskus
nauttia soitostasi ilman hevimusiikin
säestystä.

Petri Isola

Vivaldi
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AVOIN

NAISET

ME 167,88m Frank Aquilera, USA
EE 166,42m Morten Sandorff, Tanska
SE 161,55m Kari Vesala
JUNIORIT (alle 12)
ME 86,00m Anders Tulin , Ruotsi
EE 86,00m Anders Tulin, Ruotsi
SE 72,55m Toni Asikainen

JUNIORIT (alle 19)

ME 122,63m Liz Reeves , UK
EE 122,63m Liz Reeves , UK
SE 106,80m Tuija Jääskeläinen
SENIORIT (35 -44)
ME 136,74m Tom Kennedy , USA
EE 96,95m Hiro Fay, Ranska
SE 91,50m Seppo Nieminen

ME 149 , 90m Martin Sievers, Ruotsi
EE 149,90m Martin Sievers, Ruotsi
SE 144,00m Jari Saastamoinen
SEN IORIT (45 -54)
ME

95 . 62m Roge r Morris , USA

SENIORIT (yli 55)
ME

82_97m

Jack Roddick, USA

AlKAKOPPAUS
AVOIN
ME 16,72s
EE 14,90s
SE 13,50s

NAISET
Don Cain, USA
Paul Francz, Sveitsi
Harri Pellikka

JUNIORIT (alle 12)
ME
EE
SE

9,14s
8,83s
8,83s

Eric Abraham, USA
Toni Asikainen,Suomi
Toni Asikainen

ME 11,47s
EE 11,03s
SE 9,50s

JUNIORIT (alle 19)
Denise Garfield, USA
Carol Watcham, UK
Maini Schildt

SENIORIT (35-44)
ME
EE
SE

12,69s Phil Pollack, USA
9, 20s Hiro Fay, Ranska
8, 90s Seppo Nieminen

ME 14,30s
EE 14,30s
SE 13,50s

Niklas Lorentsson, Ruot s i
Niklas Lorentsson, Ruots i
Harri Pellikka

SENIORIT (45-54)
ME

11,28s Ron Widel, USA

SENIORIT (yli 55)
ME

8,63s

Jack Roddick, USA

MATKAKOPPAUS
AVOIN
ME 88,70m
EE 88,70m
SE 88,70m

NAISET
Pekka Ranta, Suomi
Pekka Ranta, Suomi
Pekka Ranta

JUNIORIT (alle 12)
ME
EE
SE

35,30m Timo Kuusakoski, Suomi
35,30m Timo Kuusakoski, Suomi
35,30m Timo Kuusakoski

ME 60,02m
EE 47,79m
SE 45,50m

JUNIORIT (alle 19)
Judy Horowitz, USA
Cissi Lauren, Ruotsi
Tuija Jääskeläinen

SENIORIT (35 -44)
ME 64,36m Tom Schot, USA
EE 48,00m Ulf Blanck, Ruotsi
SE 37,20m Seppo Nieminen

ME 79 , 40m
EE 79,40m
SE 68,80m

Torsten Görke, Länsi-Saksa
Torsten Görke, Länsi-Saksa
Visa Ruuhinen

SENIORIT (45-54)
ME

58,05m Ron Widel, USA

SENIORIT (yli 55)
ME

29,60m Jack Roddick, USA

TARKKUUS
AVOIN
ME 21/28
EE 21/28
SE 19/28

NAISET
Tom Kennedy, USA
Charlie Langdon-Mead, UK
Charlie Langdon-Mead, UK
Mika Keränen

JUN IOR IT (alle 12)
ME 13/28
EE 13/28
SE 13/28

Mikko Laakso, Suomi
Mikko Laakso, Suomi
Mikko Laakso

SENIORIT (yli 55)
ME 15/28

Jack Roddick, USA

ME 16/28
EE 16/28
SE 11/28

JUNIORIT (alle 19)
Karin Karlsson, Ruotsi
Karin Karlsson, Ruotsi
Tuija Kohonen

ME 19/28
EE 19/28

SENIORIT (35-44)
ME 19/28
EE 15/28
SE 15/28

John David, USA
Mike Schneider, USA
Seppo Nieminen
Seppo Nieminen

Kevin Callahan, USA
Mika Keränen, Suomi
Peter Bos, Alankomaat
Mika Keränen, Suomi
Peter Bos , Alankomaat

SENIORIT (45 -54)
ME 14/28

Paul Harris, USA

