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FRISBEE ei ole tuntematon käsite enää monellekaan, sillä lehdis
tö ja televisio ovat suoneet erittäin paljon huomiota tälle lajille. 
FRISBEE-sana on asettunut taloksi suomalaistenkin sanas
toon, sen huomaa kuunnellessa ihmisten puheita ympäri Suo
menmaata. Onhan FRISBEE-kiekko kerhojakin jo Jyväskylässä, 

"..,# Kuopiossa, Espoossa, Turussa ja Helsingissä. Uusien kerho
jen perustamishankkeita on vireillä ainakin Oulussa, Parikka
lassa ja Hyvinkäällä. FRISBEE-urheilu on siis tullut Suomeen
kin pysyäkseen. On odotettavissa, että harrastajaluvut kasva
vat meillä vuosi vuodelta, kuten Ruotsissakin on käynyt. 

SUOMEN FRISBEE-kiekko LIITTO on perustettu keväällä -78 ja sen jäsenmäärä on sen jälkeen kas-
vanut tasaisesti. Liitossa on tällä hetkellä 250-300 jäsentä - toisin sanoen rekisteröityä pelaajaa. ~ 
Liiton jäseneksi pääsee jokainen halukas 20 markan vuosimaksulla. Liiton jäsen lehti FRISBARI il
mestyy keskimäärin kuusi kertaa vuodessa ja sen saaminen kuuluu jäsenetuihin. Liiton tarkoituk-
sena on ensi vuonna järjestää kunnon maaottelu Ruotsia vastaan, tavoitteena tietysti voitto. 
SF-kL aikoo lähettää edustajan vuoden 1980 FRISBEE MM -kisoihin Kaliforniaan. Tänä vuonna vä
rejämme puolustaa MM-kisoissa siellä asuva kansalaisemme. 
FRISBEE-käsite tarkoittaa vapaa-ajan urheilun lisäksi erittäin korkealuokkaisia kiekkoja. FRISBEE
kiekot ovat ainoat kilpailukäyttöön hyväksytyt liitokiekot. Tämän ymmärtää helposti tutustuessaan 
FRISBEE-kiekkoihin heittelemällä. Onnistuneella tuotekehittelyllä, tuulitunnelikokeilla ja aerodyna
miikantuntemuksella on aikaansaatu FRISBEE-kiekko, jonka massa on oikessa suhteessa sen pinta
alaan ja profiiliin. Nämä ovat tärkeitä seikkoja, kun tahdotaan saavuttaa pitkiä liitoja ja tarkkoja heit
toja. FRISBEE-kiekkojen korkealaatuinen viimeistely tekee FRISBEESTÄ miellyttävän kiinniotetta
van. Viimeistelyssä häviävät reunan terävyys ja epämiellyttävät epätasaisuudet. Kiekko, jota ei satut
tamatta ota kiinni, ei kauaa kiinnosta kuluttajaa. Varsinkin lasten käsissä tuntuvat pienetkin epä
tasaisuudet, etenkin kun epätasainen kohta pyörii kovaa vauhtia. 
Tänäkin vuonna jatkuu FRISBEE-kausi vielä pitkään, lokakuun lopuille saakka. Pimeät yöt ovat 
FRISBEE MOONLlGHTERIN oikea ympäristö, onhan se pimeässä hohtava malli. 
Nämä SM-kisat, joita täällä olet seuraamassa, ovat järjestyksessä toiset. Kilpailulajeista ja -järjes
tyksestä enemmän seuraavalla sivulla. 
TERVETULOA seuraamaan FRISBEE SM -kisoja. Toivottavasti viihdyt ja saat uusia virikkeitä. Jos 
haluat esittää kysymyksiä lajista, voit kysellä kaikilta käsiisi saamiltasi liiton henkilöstöitä. 
FRISBEE-TERVEISI N 
SUOMEN FRISBEE-kiekko LIITTO 

Jukka Porko 
FIN 001 

LIITY SI NÄKI N 
SUOMEN FRISBEE-kiekko LIITTOON 

Kaikki Frisbee-urheilusta kiinnostuneet voivat liittyä liiton jä
seneksi. Jäsenmaksu on 20 mk 1 vuosi ja siihen sisältyy elin
ikäinen jäsenyys IFA:ssa (International Frisbee Association). 
Liiton jäsenenä saat FRISBARI-jäsentiedotteen, erikoisetuja 
Frisbee-urheiluun liittyvien välineiden hankinnassa, kansain
väliset Frisbee-suoritusarvojen ohjeet sekä jäsenkirjan. 

Liittyminen on helppoa: maksa jäsenmaksu Liiton tilille SYP 
Munkkivuori 1217121-467-5. Kirjoita pankkisiirtoon SELVÄSTI 
nimesi, osoitteesi, syntymäaikasi ja puhelinnumerosi. Jos ha
luat kuulua johonkin kerhoon, mainitse myös kerhon nimi. 

FRISBARI ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. 
Päätoimittaja: Mikko Lyytikäinen 
Julkaisija: SUOMEN FRISBEE-kiekko LIITTO, PL 84, 00331 HELSINKI 33 
Kirjapaino: Oy Lito-print Ab, Espoo 



KISAOHJELMA Kaikissa lajeissa finaali 

Naiset Juniorit Miehet 

TARKKUUS 
r 1. ________________ _ 1. _______ _ 1. _______ _ 

2. ________ _ 2. ________ _ 2. _______ _ 
3. ________ _ 3. _______ _ 3. _______ _ 
4. _______ _ 4. ________ _ 4. _______ _ 

MTA (Pisin aika Ilmassa) 
1. _______ _ 1. _______ _ 1. _______ _ 
2. ________ _ 2. _______ _ 2. _______ _ 
3. _______ _ 3. _______ _ 3. _______ _ 
4. _______ _ 4. _______ _ 4. _______ _ 

PITUUS 
1. _______ _ 1. _______ _ 1. __________ _ 

2. ________ _ 2. _______ _ 2. __________ _ 

3. ________ _ 3. _~ __________ _ 3. _________ _ 
4. ________ _ 4. ________ _ 4. _________ _ 

_ REESTYLE 
1. _____________________________ __ 
2. ____________________________ __ 

~ 3. ___________________________ __ 
4. ______________________________ _ 

ULTIMATE 

Maaottelu Suomi-Ruotsi 
1. __________________________________________ _ 
2. ______________________________________________ __ 

PITUUS SE Kai Miettinen 89,90 m 
MTA SE Klaus Korpela 10,2 aele. 

MS-AUDIOTRON - ÄÄNENTOISTON AMMATTILAISET TÄÄLLÄKIN 
KISKONTIE 7 00280 HELSINKI 28 PUH. 410088 
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KILPAILU LAJIT 
PITUUS: Tavoitteena on heittää Frisbee niin pitkälle kuin mahdollista. Heitot suoritetaan myötä
tuuleen. 

MTA (Pisin aika ilmassa) Frisbee heitetään vastatuuleen ja otetaan kiinni YHDELLÄ kädellä sen 
tullessa takaisin. Tulos mitataan sekunneissa ja kymmenesosissa. 

TARKKUUS Seitsemästä eri pisteestä heitetään yhteensä 28 heittoa 1.71 m halkaisijaltaan olevaan 
renkaaseen. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni heitto läpi. 

TRC (Throw Run & Catch) Heittäjä heittää kaari heiton ja juoksee ottamaan kiinni oman heittonsa. 
Kiinnioton tulee tapahtua yhdellä kädellä. Tulos ilmoitetaan metreinä. 

FRISBEE GOLF: Metsästä tai puistosta valitaan 9 tai 18 luonnollista kohdetta maaliksi. Puita, kiviä, 
pulväitä jne. Määrää sen jälkeen jokaiselle maalille oma heittopaikka ja yritä osua maaliin mah
dollisimman vähillä heitoilla. Pidä huolis siitä, että heittopaikan ja maalin välillä on tarpeeksi esteitä. 

FREESTYLE: Kaksi tai useampia pelaajia heittää Frisbeetä toisilleen viiden minuutin ajan niin näyt
tävästi kuin mahdollista. Vaikeusasteen, vaihtelevuuden ja tekniikan mukaan tuomarit antavat pisteitä. 

GUTS FRISBEE ("Kantti") Kaksi viisi miehistä joukkuetta asettuu vastakkain • 
riviin 15:n metrin etäisyydelle. Heittävän joukkue heittää Frisbeen kohti • 
vastapuolta, niin että heiton kiinniotto on mahdollisimman vaikeaa. • 
Vastapuoli saa käyttää mitä tahansa ruumiinosaa Frisbeen pysäytykseen, • 
mutta lopullisen kiinnioton tulee tapahtua yhdellä kädellä. • 

UL TIMATE FRISBEE: Tähän peliin tarvitaan tila, joka on jalkapal
lokentän pituinen, mutta kapeampi. Kenttä jaetaan kolmeeh osaan, 
pelialueeseen ja kahteen maalialueeseen. Kaksi seitsenmiehistä 
joukkuetta yrittää tehdä maalin vastapuolelle. Maali syntyy, kun 
pelialueella oleva pelaaja syöttää Frisbeen kanssapelaajalleen 
vastustajan maalialueelle. Frisbeen kanssa ei saa juosta, vaan 
pelaajan on pysähdyttävä välittömästi syötön saatuaan. 
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ESPOON ERIKOISTUNEIN FRISBEE
KAUPPA 

LAAJA VALIKOIMA FRISBEE-TUOTTEI
TA. SUOMEN FRISBEE-KIEKKO LIITON 
JÄSENILLE 15 0/0 
TUOTTEISTA (EI 

TERVETULOA 

ALENNUS KAIKISTA 
TARJOUSTAVARAT). 

SOUKAN URHEILU-AITTA OY 
LIIKEKESKUS SOUKKA P.8018008 
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SUOMEN FRISBEE-klekko LIITON JÄSENKERHOT PERUSTAMISJÄRJESTYKSESSÄ: 

HELSINKI FRISBEE dlsc CLUB 

TURKU FRISBEE dlsc CLUB 

JYVÄSKYLÄ FRISBEE dlsc CLUB 

Pj Klaus Arpia, siht. Catarina Sundström 
Harjoituspaikka Munkkiniemen nurmikot, ti klo 18.00 
Yhteyshenkilö Bertil Djupsund 
Harjoituspaikka Ruissalon kansanpuisto, ke iltaisin 
Pj Aki Liukko 

ESPOO FRISBEE dlsc CLUB 
Harjoituspaikka Viitamäen nurmikentät, ma klo 18.00 
Pj Max Toiviainen 

KUOPIO FRISBEE dlsc KLUBI 
Harjoituspaikka Tapiolan Silkkiniityt, to klo 18.00 
Pj Aku Muhonen 
Harjoituspaikat Valkeisenlampi ja Puijon hiihtomäen monttu, 
ma ja to klo 18.00 

RUOTSIN LIITON, SVENSKA FRISBEE-FÖRBUNDETIN PUHEEN-
iTAJA MICKE HJÄRTSJÖ lähettää terveisensä. 

Micke toivoo, että SM-kisat -79 sujuvat ennätysten merkeissä ja 
että osanottajat saavat kisoista irti sen, minkä kaikista kilpailuista 
tulisi saada: kilpailurutiinia, uusia niksejä, . lisää varmuutta ja 
uusia ystäviä. 
Ruotsissa odotellaan tulevaa vuotta 1980, ja silloin toivon mukaan 
kunnollista FRISBEE-maaottelua maittemme välillä. "Tänä vuonna 
otimme ilolla vastaan kutsun Ultimate-otteluun. Ruotsin värejä 
edustava joukkue on Ruotsissa järjestetyn turnauksen mestari
joukkue. Joukkue käyttää nimeä SKOGSHYDDANS IS ja se on 
kotoisin Göteborgista. 
Onnea Kisoille ja hyviä tuloksia!" Terveisin Micke Hjärtsjö 

SWE 001 

TRI-VOH TRI-VOH +()\~ TRI-VOX on monipuolinen palvelu
liike, joka tarjoaa liiton jäsenille 
10 % alennuksen liikkeen kaikista 
tuotteista! TRI-VOXin toimialaan 

f' kuuluvat "_II"~ .. ~ 
elektronIIkka-alan tuotteet 
valokuvaustarvikkeet 
frlsbeet 
musIIkki 

TRI-VOX löytyy Munkkivuoren os
toskeskuksesta, osoite Rauman
tie 1 - läheltä Helsinki Frisbee 
disc Clubin heittelyaluetta. Liik
keen puhelin on 533311. 
Käy talossa! Mitä ei ole, se tila
taan! 

TRI-VOH 

~ .• ..,~. 

Suuri valikoima FRISBEE-klekkoJa 
Helsingin keskustassa. 

TALLBERG 
SUNSIDE MYYMÄLÄ 

Aleksanterink. 21, 00100 Hki 10 
Puh. 177611 



HaukilahdenkatlJ 1, 00550 HELSINKI 55, Puh . 90-735055, Telex 122321 

Prissumma 8.000:- kr. De 30 främsta får pris. 

1:a pris 1.500:-

Kärsöns Frisbee® Disc Golf bana den 1-2 september 1979. 
Begränsat antal deltagare. Anmäl dej snarast! 

Tävlingen går i 3 omgångar: 
försök, semifinal (30 främsta) och final (4 främsta). 

ANMÄLAN: Startavgiften sätts in på 
EDGA:s pg 4399601-6 senast 22 augusti 
1979. . 

STARTAVGIFT: 
EDGA-medlemmar 15: -
Övriga 50:-

TID : Lördag 1 sept 10.00- 18.00 
(försök semj) 
Söndag 2 sept 12.00- 15.00 (fina!) 

ÖVRIGT: Arrangörerna förbehåller sig 
rätten att inställa tävlingen vid för få 
anmälningar. Startavgiften betalas då 
tillbaks. 

UPPLVSNINGAR: Lämnas på tel 266801. 

ARRANGÖR : Svenska Disc Golf FörbunIHn:0 V./ 

dkDltllltett! -


