
Metrixin käyttö SFL:n kisoissa 
Tarkistuslista ja muutamia tarkempia ohjeita siitä, miten Metrixin eri asetukset laitetaan liiton 
kisoille sopivaan muotoon. 

Näissä ohjeissa oletetaan, että  
- Ollaan luomassa yksipäiväistä kilpailua, jonka kaikki kierrokset pelataan samalla 

radalla 
- Kilpailun luonnissa käytetään tietokonetta ja kokoruututilaa 

Mikäli olet tekemässä jotain muuta, on ohjeista silti varmasti hyötyä, vaikka muutamissa 
kohdissa tuleekin toimia toisin. 
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Kilpailun luonti 

Kilpailun perustiedot 

1. Tee kisahakemus liiton toiminnanjohtajalle  

○ Lisätietoja: http://frisbeegolfliitto.fi/kilpailut/kilpailun-haku-ja-jarjestaminen/ 

2. Kun olet saanut hyväksynnän kisalle, luo kilpailu Metrixiin  

!  

○ Tässä vaiheessa luodaan vain “pääkilpailu” 
○ Kierrokset tehdään myöhemmin, tilanteesta riippuen vasta kilpailun aikana 

3. Täytä kilpailun perustiedot kuten kisahakemukseenkin 

○ (muokkaa kilpailua→ perustiedot) 
○ Nimi 
○ Tyyppi = sopiva PDGA tier (esim. Erilliskilpailu = C-tier) 
○ Ajankohta 
○ Näkyvyys = Yksityinen (laitetaan myöhemmin julkiseksi) 
○ Premium vai ilmaisversio = Premium (liiton sopimukseen sisältyy Premium 

kisat) 
○ Tallenna  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4. Lisää kilpailussa käytettävät luokat 

!  
○ PDGA luokat löytyvät valikosta vakioluokkina 
○ Voit halutessasi muokata luokan “pitkää nimeä”, mutta jätä lyhenne 

alkuperäiseen muotoon (lyhenne tulee PDGA raportille) 

5. Valitse rata  

○ (muokkaa kilpailua→ perustiedot → rata ja sijainti) 

!   

○ Radan osalta on hyvä tarkistaa, että radan tiedot vastaavat kilpailussa 
käytettyä layouttia 

○ Lisää radalle tarvittaessa uusi layout, mikäli kisassa eri rata 
○ Katso myös, että radalla on sijaintitiedot kunnossa (näin määräytyy myös 

kilpailun sijainti) 

6. Valitse tulosten allekirjoitus 

○ (muokkaa kilpailua→ perustiedot → lisäasetukset) 

!  

○ Huom! Allekirjoitus (tai Metrix muutenkaan) ei korvaa paperisia tuloskortteja! 
○ Halutessasi kisassa voidaan kerätä myös tarkemmat Metrix-tilastotiedot 

■ Lisätietoja https://discgolfmetrix.com/?u=rule&ID=24 
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7. Liitä kilpailu Suomen frisbeegolfliittoon 
○ (muokkaa kilpailua → perustiedot → järjestävä organisaatio) 

!  

○ Kilpailun odottaessa liiton hyväksyntää, sitä ei voi asettaa julkiseksi 
○ Lisää myös järjestävä seura 

■ Sinun täytyy ensin kuulua seuraan Metrixissä 
○ Ja valitse onko SFL-lisenssi pakollinen ja saavatko Prot pelata AM-luokissa 

8. Muista tallentaa (vähän joka välissä) 

Kilpailun julkiset info-sivut ja sponsorit 

1. Lisää kilpailulle Info-sivu  

○ (muokkaa kilpailua → tulokset → muut julkiset tiedot) 

!   

○ Voit käyttää liiton tai Metrixin yleistä mallipohjaa 
■ Huom! Mallipohjan käyttö korvaa sen hetkisen infotekstin 
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○ Huomaa myös kielivalinta 
■ Pelaajalle näytetään profiilin kielivalinnan mukainen versio, mikäli 

sellainen löytyy. Seuraavaksi näytetään englanninkielinen versio, 
mikäli sellainen löytyy. Ja lopulta näytetään ensimmäinen 
vastaantuleva kieliversio. *Missä järjestyksessä “ensimmäinen”? 

■ Jos teet vain yhden kieliversion, voit sisällyttää siihenkin useampia 
kieliä (esim. ensin suomeksi ja loppuun englanniksi) 

!  

2. Lisää sponsorit 

○ (muokkaa kilpailua → tulokset → muut julkiset tiedot) 
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!   

○ Valitse, että yhteistyökumppanit näytetään 
○ Näytä yhteistyökumppanit -painikkeen takaa voit lisätä yhden 

pääyhteistyökumppanin ja useampia muita yhteistyökumppaneita. 
○ Yhteistyökumppanit näkyvät sekä tulos- että info-sivuilla. 

Kilpailuun rekisteröityminen 

1. Suunnittele rekisteröitymisen vaiheet ja luokkakohtaiset pelaajakiintiöt 

○ Montako vaihetta? 
○ Onko luokille minimi tai maksimi pelaajamääriä? 
○ Onko tarkoitus varata villejä kortteja? 

■ Huomaa, että kisan maksimipelaajamäärä = luokkien maksimikiintiöt + 
jakamattomat villit kortit 

○ Onko muita kuin PDGA luokkiiin vakiona kuuluvia rajoituksia? 
■ Esim. vaiheistus ratingin perusteella 

2. Ota pelaajien “itserekisteröityminen” käyttöön 

○ (muokkaa kilpailua → rekisteröityminen → perustiedot) 
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!  

○ Lisää asetuksia tämän näkymän alapuolella 

3. Täytä pelaajamäärä ja villien korttien määrä 

○ (muokkaa kilpailua → rekisteröityminen → perustiedot) 

!  

○ Villien korttien määrä vähennetään pelaajien maksimimäärästä, kun pelaajia 
aletaan laittamaan jonoon 
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4. Valitse mitä tietoja pelaajilta kysytään rekisteröitymisen yhteydessä 
○ (muokkaa kilpailua → rekisteröityminen → pelaajien rekisteröitymislomake) 
○ Huomaa, että TD:llä on käytössään vähintään ne tiedot, mitä tässä kohtaa 

kysytään. Kaikkia pelaajaprofiilin tietoja ei jaeta kilpailunjärjestäjille. 
○ Kysy myös kaikki ne tiedot, joita tarvitaan luokkaehtojen tarkistamiseksi 

(syntymävuosi ja PDGA numero/rating) 
○ Myös Seura-tieto tulee kysyä erikseen, sillä pelaaja voi kuulua useaan 

seuraan. Metrix ei toistaiseksi hae sitä automaattisestii pelaajan profiilista 
eikä Suomisportista. 

!  

○ Huomaa myös “vahvistusviestin lähettäminen pelaajille” rekisteröitymisen 
perustiedoissa 

■ Tämä on hyvä tapa välittää hyödyllistä tietoa pelaajille, jotka 
rekisteröityvät kilpailuun (esim. Maksuohjeet jne) 

■ Muista myös tässä eri kieliversiot. 
■ Huom. Et voi muuttaa viestin otsikkoa, vaan otsikkona on 

automaattisesti “Rekisteröityminen” 

5. Valitse seuraavaksi tiedot, jotka näytetään rekisteröityneiden pelaajien listalla 

○ (muokkaa kilpailua → rekisteröityminen → rekisteröityneiden pelaajien lista) 
○ Vähintäänkin jonotustilanne on hyvä näyttää, mikäli arvelet kilpailun tulevan 

täyteen 
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!  

6. Määritä rekisteröitymisen vaiheet ja ehdot 

○ (muokkaa kilpailua → rekisteröityminen → vaiheittainen rekisteröityminen → 
ehdot) 

○  PDGA:n vakioluokilla on ikä-, sukupuoli-, PDGA-status- ja luokitusehdot 
valmiina 

○ Kilpailun järjestäjä voi lisäksi määrittää muita ehtoja, esim. rating-rajoihin, 
luokkien kiintiöihin tai jonon käyttöön liittyen 

○ Rekisteröitymisvaiheen ehdot sivun yläreunassa ovat kaikkia luokkia 
koskevat ehdot 

!  

○ Ja sen alla kunkin luokan omat ehdot 
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!  

○ Edellä esimerkki rating-rajan asettamisesta 
○ Muista lisätä asettamasi ehto 
○ X-napista voit poistaa sekä itse asettamiasi, että luokkien vakioehtoja 
○ Vakioehtojen poistaminen voi olla tarpeen esim. silloin jos 

rekisteröitymisvaiheessa ei ole pakko olla PDGA-jäsenyyttä (vaikka kisassa 
sitten olisikin) 

○ Mikäli käytössä on useampia kuin yksi vaihe, niin tarkista, että vaiheiden 
päivät on asetettu loogisesti toisiin vaiheisiin nähden 

!  

7. Maksujen näyttäminen 
○ (muokkaa kilpailua → rekisteröityminen → maksut) 
○ Täällä voit asettaa maksut eri luokille, sekä näyttää maksutiedot 

rekisteröitymisen yhteydessä 
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!  

○ Mikäli maksut on valittu näytettäväksi, pystyy pelaaja itse tarkistamaan 
maksujensa tilanteen rekisteröitymistietoja muokkaamalla. 

○ Edellä olevassa esimerkissä “vakiohinnaksi” on asetettu 20€ ja Intermediate 
luokalle ei ole määritelty hintaa, joten se olisi vakio 20€ 

○ Maksujen keräämisen kukin taho voi järjestää parhaaksi katsomallaan tavalla 
○ Metrix mahdollistaa maksujen keräämisen PayPal tilille 

■ Lisätietoja PayPal maksuista löytyy täältä: https://discgolfmetrix.com/?
u=rule&ID=43 
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Ennen kilpailua 

Rekisteröitymisen eteneminen / jonon hallinta 
Rekisteröitymisen ollessa käynnissä, järjestäjä usein tarkistaa maksuja, myöntää villejä 
kortteja, purkaa tai muuttaa kiintiöitä tai tekee muita toimintoja, jotka vaikuttavat 
mahdolliseen jonotustilanteeseen. 

Vaiheita ja ehtoja voi muokata myös rekisteröitymisen ollessa käynnissä, mutta silloin on 
oltava tarkkana ja pelisääntöjen oltava selvillä, eli pelaajainfo tulee päivittää. 

Muutoksia tehdessäsi, huomioi etenkin seuraavat asiat: 
● Pelaajan paikka kilpailussa vahvistetaan asettamalla pelaajalistalta “Vahvistettu” 

○ Tämän jälkeen pelaaja ei enää menetä paikkaansa, jos on sen ehtojen 
mukaan kertaalleen saanut (eikä ehtoja radikaalisti muuteta) 

!  

● Edellisestä kuvasta näkyy myös “Jonon perään”, jonka avulla voit siirtää jo paikkansa 
saaneen pelaajan jonoon (jos esim. maksu maksamatta) 

○ Myös jonotustilanteen näkee rekisteröitymisnäkymästä omassa sarakkeessa 
● Pelaaja voi menettää vahvistamattoman paikan, esim. 

○ Kiintiöiden muuttuessa 
○ Villejä kortteja myönnettäessä 
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Kierrosten luonti 

1. Pitääkö ensin luoda ensimmäinen kierros? 
a. Voit luoda ryhmät (ja kirjata tulokset) samalla “riville” kuin mihin otit vastaan 

rekisteröitymisetkin 
b. Ei siis ole mitään syytä luoda kilpailun alle kierroksia, jos kilpailu ei kuulu 

mihinkään kilpasarjaan 
c. Tästä ensimmäisestä “rivistä” tulee myöhemmin ensimmäinen kierros, jos 

toinen kierros luodaan kopioimalla 
2. Kierrosten luontiin palataan “kilpailun aikana” osiossa 

Ryhmien luonti 
1. Luo ensimmäisen kierroksen ryhmät 

○ (muokkaa kilpailua → pelaajat → autom. ryhmät) 
○ Poista tässä vaiheessa ylimääräiset pelaajat kilpailusta. Muuten ne ovat 

mukana ryhmissä, vaikkei heillä paikkaa olisikaan 
○ Klikkaa pelaajalistan yläpuolelta “Autom. ryhmät” nappia 

!  

2. Valitse ensimmäiselle kierrokselle usein sopivat arvot 
○ Ryhmien generointi satunnaisesti 
○ Ryhmäkoko tietysti kilpailun mukaan, min. 3 ja maksimi 5 
○ Yhteislähdössä “yhtäaikainen tai sovitettu radalle” 

■ Jos rata ei ole täynnä, voit myös itse valita, miltä väyliltä ryhmät 
lähtevät asettamalla itse ryhmien numerot 

○ Ensimmäisen kierroksen ryhmiä ei usein jaeta luokittain, vaikka kaikki 
sekaisin 
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!  

3. Mahdollisia ongelmia ryhmien kanssa 
○ Kun ryhmiä ei jaeta luokittain, onnistuu ryhmien luonti yleensä automaattisesti 
○ Ongelmia voi ilmetä, mikäli yritetään luoda “epäsopivan” kokoisia ryhmiä 

pelaajamäärään nähden, esim. 5 hlö ryhmät, kun kisassa 12 pelaajaa 
○ Kun ryhmät luodaan luokittain, ongelmia ilmenee useammin, sillä Metrix ei 

suostu luomaan tai automaattisesti yhdistämään ryhmiä, joissa alle 
minimimäärän pelaajia. 

○ Tällöin ei auta muu, kuin asettaa pelaajien ryhmät käsin pelaajalistalla 
■ Tähän tarkoitukseen paras näkymä on “Ryhmittely” 
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!  

4. Muista tallentaa muutokset 
○ Pelaajalistalla tehdyt valinnat eivät tallennu automaattisesti 
○ Muista siis tallentaa kaikki muutokset erikseen 

5. Julkaise ryhmät 
○ (muokkaa kilpailua → tulokset → muut julkiset tiedot → julkaise ryhmät) 

!  

○ Tällöin kilpailun/kierroksen etusivulle ilmestyy linkki, josta pelaajat näkevät 
kierroksen ryhmät 

!  
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Kilpailun aikana 

Toisen kierroksen luonti 
Tässä ohjeessa oletetaan, että kilpailijoiden rekisteröityminen ja ensimmäinen kierros 
pelataan ennen kuin kilpailuun luodaan yhtään “kierrosta”. Eli “Kierrokset” välilehdellä 
kilpailun rakenne näyttää tältä: 

!  

Ensimmäisen kierroksen jälkeen toinen kierros kannattaa luoda kopioimalla aiemmasta.  

1. Klikkaa “Kopioi aiemmasta” luodaksesi alkuperäiseen kilpailuun kaksi kierrosta 

!  

○ Tällöin alkuperäisestä kilpailusta tulee ensimmäinen kierros 
○ Toinen kierros on ensimmäisen kopio, ilman tuloksia ja ryhmiä 
○ Ja kierrosten päälle luodaan uusi “ylätason” kilpailurivi. 
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2. Päivitä 2. kierroksen tiedot tarvittaessa 
○ Esim. kellon ajaksi tulee kopiointihetken aikaleima 
○ Kierrosten oletusnimet riippuvat käyttäjän kieliasetuksesta 

Toisen kierroksen ryhmien luonti 
Ensimmäisen kierroksen jälkeen ryhmät halutaan usein luoda luokittain ja 
tulosjärjestyksessä.  

1. Luo ryhmät tulosjärjestykseen luokittain 
○ (muokkaa kilpailua → kilpailijat→ Autom. ryhmät) 
○ Klikkaa “Autom. ryhmät” nappia 

!  
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○ Valitse ryhmien generointi “Edellisten kierrosten tulosten perusteella” 
○ Valitse “Luokittain jaettuna” = Kyllä 
○ Voit halutessasi päättää, missä järjestyksessä luokat järjestetään ryhmiin. 

■ “Jaa luokittain järjestyksessä” -kenttään voit kirjoittaa luokan lyhenteitä 
käyttäen ryhmien järjestyksen. 

■ Luokan lyhenne tulee toistaa niin monta kertaa, kuin järjestykseen 
laitettavia ryhmiä on. 

■ Esim. MPO, MPO, MPO, FPO, MJ1, MPO, MPO 

2. Ryhmien korjaaminen 
○ Toisinaan ryhmät eivät mene tasan ja niitä pitää muokata käsin 
○ Ongelmallisia tilanteita syntyy, kun luokissa on vähemmän pelaajia kuin 

ryhmän minimi koko on. 
○ Muokkaa ryhmiä vaihtamalla pelaajan ryhmää pelaajalistalta. 
○ Muista tallentaa muutokset. 

Ohjeistusta täydennetään. (mm. tuloskirjauksen aloitus, kilpailun sulkeminen, PDGA-
raportti).
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