
             KILPAILUHAKEMUS 

 

 

1 YLEISTÄ  AM tour                         PRO tour            Erilliskilpailu 

 Seura    Rata / radat 

 

 Kilpailu    Ajankohta 

               /            -            /           20 

 Kierrokset         Väylät  Lohkojen määrä 

                1      2                   3 

 Kilpailun WWW-sivu 

  

 

2 TD Kilpailun TD             E-mail                                Puhelinnumero                 PDGA# 

 

 Kilpailun apu-TD             E-mail                                Puhelinnumero                 PDGA# 

 

 

3 PELAAJAT Pelaajamäärä                  Payout prosentti               Osallistumismaksut 

                                                                   %  

 Mitkä luokat pelataan 

 

 Kilpailupaikkojen jako (esim. ilmoittautumisjärjestys, rating) 

 

 Palkinnot (montako palkitaan ja miten) 

 

 

4 AIKATAULU Ilmoittautumisen vahvistaminen   Pelaajakokous  Ensimmäinen kierros 

 Klo                   : Klo                   : Klo 

 Toinen kierros Kolmas kierros Neljäs kierros 

 Klo                   : Klo                   : Klo                   :  

 

5 ERIKOISKILPAILUT 

Parigolf                   CTP                 Longest drive                   Muuta   

 

6 MUUTA (Esim. majoitus, ruokailu, suihku, WC, iltaohjelma, erikoissäännöt) 

 

 

 

HUOM! Suunnitelma pitää hyväksyttää liiton hallituksella viimeistään viisi viikkoa ennen kilpailua. 

  



     OHJEET 

 

1 YLEISTÄ 

Jos radalla on väyliä, joissa ei toimita suoraan PDGA:n sääntöjen mukaan, täytyy kyseiseen väylään anoa lupa PDGA:lta. 

2 TD 

Mikäli TD pelaa, niin apu-TD:n käyttöä suositellaan. Mikäli myös apu-TD pelaa, heidän täytyy pelata eri luokissa. Nimetyn 

toimitsija tulee olla tavattavissa kisakeskuksessa. Molemmilla täytyy olla PDGA:n sääntökoe (CO-testi) suoritettuna. 

3 PELAAJAT 

PRO-luokissa palkintoina on yleensä rahaa ja osallistumismaksut ovat korkeampia. AM-sarjoissa kilpaillaan vain pokaaleista tai 

tuotepalkinnoista. 

 PRO-luokat   AM-luokat 

 MPO: Avoin   MJ1: Juniorit-19 

 MPM: Seniorit-40  MJ2: Juniorit-16 

 MPG: Seniorit-50  MA1: Amateur Advanced 

 FPO: Naiset   MA2: Amateur Intermediate 

    FW1: Amateur Advanced Naiset 

Erityisesti on huomattava, että junioriluokat ovat AM-luokkia, joten niissä ei palkintoina voida jakaa rahapalkintoja. Junioriluokat 

voidaan järjestää erikseen tytöille ja pojille 

Luokka MPO on ainut, johon kaikilla pelaajilla – riippumatta sukupuolesta, iästä, PRO/AM-statuksesta tai ratingista – kenellä 

tahansa on osallistumisoikeus. FPO-on muuten sama, mutta siihen osallistuminen on rajattu vain naisille. AM-luokkiin voivat 

osallistua vain PDGA-amatööristatuksen pelaajat. 

 

Hakemus palautetaan toiminnanohjaajalle: toiminnanohjaaja@frisbeeliitto.fi 
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