
FRISBEEGOLFOKM/SLA ry 

 

Väylien määrä ja pituus 

Radalla on käyttötarkoituksesta riippuen väyliä tavallisesti 9 tai 18. Kilpakäyttöön tarkoitetuilla radoilla on 

tyypillisesti vähintään 18 väylää, joiden pituudet vaihtelevat noin 80-350 metrin välillä ja väylien 

yhteenlaskettu pituus on tavallisesti 2000-3500 metriä. 

 

Lyhyet, esimerkiksi yksinomaan koululaiskäyttöön tarkoitetut liikuntapaikat voivat koostua 3-9 väylästä, 

joiden pituudet vaihtelevat kohderyhmän tasosta ja ominaisuuksista riippuen 30-80 metrin välillä. 

Väylille voidaan määritellä par-lukema niiden pituuden ja vaikeuden perusteella. Par-luku on frisbeegolfissa 

suuntaa antava, yhtenäistä tasoitusjärjestelmää ei lajissa ole.  

Suositukset väyläpituuksille: 

 

Väylän par Gold Blue Red Green 

3 >75 m >48 m >42 m >30 m 

4 >190 m >138 m >114 m >100 m 

5 >304 m >206 m >168 m >144 m 

18 väylää 2130-3350 m 1520-2590 m 1070-1680 m 760-1220 m 

 

Aloitusheittopaikka 

Aloitusheitto tulee suorittaa merkityltä aloitusheittopaikalta. Tyypillisesti  aloitusheittopaikka on 

suorakaiteen muotoinen tasainen alusta, jonka  pintana on yleensä tekonurmimatto. 

Aloitusheittopaikkojen kooksi on kansallisesti vakiintunut 2 m leveä x 4 m pitkä tekonurmimatto. 

Lyhyemmillä radoilla voidaan käyttää 1,5 m leveää ja 2,5 m pitkää mattoa.  

 

Käytettävät kiekot 

PDGA:n ja Suomen frisbeegolfliiton alaisissa kilpailuissa käytettävien frisbeekiekkojen tulee olla PDGA:n 

hyväksymiä. Lista hyväksytyistä kiekoista:  https://www.pdga.com/technical-standards/equipment-

certification/discs 

 

Kiekon halkaisija (outside diameter) tulee olla vähintään 21 cm ja korkeintaan 30 cm. Kiekon maksimipaino 

on 200 g ja korkeintaan 8,3 g / cm (halkaisija). Kiekon pinnan (flight plate) paksuus saa olla korkeintaan 0,5 

tai korkeintaan 1,2 cm kiekon pohjan tai pinnan vahvistetussa kohdassa. Vahvistetun kohdan tulee olla 

ympyrän muotoinen, vähintään 5 cm ja korkeintaan 10 cm leveä (uniform flight plate area). Alueen tulee 

olla kiekon keskellä ja paksuin kohta saa olla korkeintaan 60 asteen kulmassa kiekon muihin osiin. Kiekon 

reunan (rim) leveys voi olla korkeintaan 2,6 cm ja syvyys vähintään 1,1 cm. Kiekon alapinnan rimmien 

välinen alue tulee olla halkaisijaltaan vähintään 15,8 cm. Merkkauskiekon halkaisija tulee olla vähintään 7 

cm ja korkeintaan 15 cm ja paksuus korkeintaan 3 cm.  

 

Kuva 1 PDGA:n viralliset kiekon mitat 



 

Maalikori 

Väylä päättyy maalikoriin. Sanktioiduissa kilpailuissa käytettävien maalikorien tekniset standardit löytyvät 

Professional Disc Golf Associationin (PDGA)  ohjeistuksesta: https://www.pdga.com/files/pdga-technical-

standards_2020-12-16.pdf.  

 

Eri tasoisissa kilpailuissa on eri vaatimukset korien standardeille: 

Nimi Championship Standard Basic 

A Ketjusto pakollinen kyllä kyllä ei 

B 360 asteen ketjusto kyllä kyllä - 

C Säteittäissymmetriä vähintään 12 vähintään 6 - 

D Korin ja ketjunkannattimen väli 51 cm +-3 51 cm +-3 max 54 cm 

E Ketjunkannattimen halkaisija 57 cm +-3 57 cm +-3 max 68 cm 

F Yläpannan korkeus max 15 cm max 15 cm - 

G Ketjunkannattimen aukot max 20 max 20 - 

H Ketjujen suurimmat aukot tai 

ketjujen vähimmäismäärä 

max 23 cm tai 

vähintään 12 

ulkoketjua ja 6 

sisäketjua 

vähintään 12 

ulkoketjua 

- 

I Pääasiallinen materiaali Metalli ja/tai 

muu ulkokäyttöä 

kestävä 

- - 

J Koriosa pakollinen kyllä kyllä kyllä 

K Koriosan säteittäisymmetria vähintään 12 vähintään 6  

L Koriosan leveys 66 cm +-4 66 cm +-4 - 

M Syvyys min 18 cm min 18 cm min 15 cm 

N Koriosan aukot max 18 cm max 21 cm max 21 cm 

O Alaputken pituus 82 cm +- 6 82 cm +- 6 82 cm +-6 

 


