
Pyhä & Luosto  
Open 2018 

 
Yleistietoa Yhteistyökumppaneille 

Pyhä-Luosto Open on frisbeegolf kilpailu, joka pidetään Pyhän ja Luoston upeissa tunturimaisemissa 

sijaitsevilla radoilla heinäkuun 27-29. päivä. 

Kilpailun järjestäjänä toimii Pyssykylän Upsi ry. 

Kilpailu tulee olemaan kolmipäiväinen tapahtuma, jossa kisataan ensin parikisan merkeissä, jonka jälkeen 

haastetaan kilpakumppanit kaksi päivää kestävässä yksilökisassa. Kisat pyrimme järjestämään laadukkaasti, 

jotta pelaajat viihtyisivät ja tulisivat seuraavinakin vuosina paikalle. 

Jotta voimme järjestää mahdollisimman onnistuneet kisat, tarvitsemme yhteistyökumppaneita. 

Yhteistyökumppaneilta pyydämme rahaa palkintojen hankkimiseen ja rahapalkintoihin, sekä kilpailun 

järjestämistä varten. Yhteistyökumppanit voivat myös antaa palkinnoiksi erilaisia tuotteita ja lahjakortteja. 

 

Kilpailun lisäksi järjestämme iltaohjelmaa, sekä oheiskilpailuja. 

Kaikki kilpailuun saatu tuki käytetään kilpailun palkintoihin ja järjestämiseen liittyviin kuluihin. Eli järjestävä 

seura ei ota rahaa omaan käyttöön, vaan käyttää rahat ensisijaisesti palkintoihin sekä järjestämiseen 

liittyvien kustannusten kattamiseen. 

Vastineeksi käytämme yhteistyökumppaneiden palveluita. Lisäksi laitamme kilpailun Facebook-sivuille, 

Metrix-kisajärjestelmään, tuloskortteihin ja muihin mahdollisiin tiedotuskanaviin mainokset 

yhteistyökumppaneilta. Halutessaan yhteistyökumppanit voivat toimittaa mainoslakanoita kisanjärjestäjille. 

Mainokset sijoitetaan väylien varteen heittopaikkojen läheisyyteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kilpailun tiedot 

Kutsu 

Tervetuloa jo perinteeksi muodostuneeseen Pyhä-Luosto Open frisbeegolfkilpailuun. Kilpailu 

käydään Pyhän ja Luoston upeissa tunturimaisemissa, jossa pääset haastamaan itsesi sekä kilpakumppanisi 

kolme päivää kestävissä kisoissa. Luvassa on ainakin pitkää alamäkisiivuttamista ja kuntoa koettelevia 

nousuja sekä rentoa meininkiä. Kilpailu on kaikille avoin eli et tarvitse osallistuaksesi minkäänlaista lisenssiä 

eikä sinun tarvitse kuulua mihinkään seuraan. 

 

Tapahtuma: Pyhä-Luosto Open 

Ajankohta: 27-29.07.2018 

Järjestäjä: Pyssykylän Upsi ry. 

Parikisa - Perjantai 27.07 

Perjantaina pelataan kaikille avoin parigolf-kisa väliaikalähdöin. Pelimuoto: Best shot, pelataan Pyhällä 

normaali layoutia 22 väylää. Lähdöt klo 12.00-18.00. Ilmoittautuminen kisakeskuksessa Osallistumismaksu 

on 10e / pari / kierros, maksu käteisellä. Payout 100%. Sarjat: avoin ja sekaparit. Molemmissa sarjoissa potit 

jaetaan kolmelle parhaalle parille 50% / 30% / 20%. Tasatuloksissa rahat jaetaan. Voit pelata vain yhden 

parin kanssa per sarja. 

Yksilökisa – Lauantai 28.07 

Lauantaina pelataan kierros Luostolla jonka jälkeen siirtyminen Pyhätunturille, jossa pelataan toinen 

kierros.  Ruokailu kierrosten välissä. 

Yksilökisa - Sunnuntai 29.07 

Sunnuntaina jatketaan yksilökisaa pelaamalla Pyhällä finaalikierros golflähdöin. 

Palkintojenjako heti kun tulokset on laskettu ja mahdolliset tasatulokset ratkaistu Sudden  Death-

menetelmällä. 

Sarjat 

MPO – 28 paikkaa  

Amatöörit – 20 paikkaa 

MPM – 12 paikkaa  

FPO – 6 paikkaa 

Juniorit 13v tai alle / tytöt ja pojat – 6 paikkaa  

 

 



Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumisesta tiedotetaan lähempänä kilpailua, kisan Facebook-sivuilla ja metrixissä 

Osallistumismaksu 

Osallistumismaksu on kaikissa luokissa 30€, maksu sisältää ruokailun lauantaina. 

Parikisan ilmoittautumiset ja osallistumismaksut paikan päällä käteisellä 10€/kierros 

Säännöt  

Kilpailussa noudatetaan pdga:n sääntöjä 

Muut säännöt ilmoitetaan myöhemmin facebookissa ja metrixissä 

Palkinnot 

Kunkin sarjan top3 muistopalkinnot  

MPO, MPM ja Amatööri sarjoissa palkitaan vähintään top 25% /  FPO ja Junioreissa palkitaan vähintään 

top3 

Payout joka sarjassa 70% + Yhteistyökumppaneiden tarjoamat palkinnot, sekä lahjakortteja- ja 

tuotepalkintoja 

MPO = Payout 70% osallistumismaksuista + Yhteistyökumppaneiden rahapalkinnot 

· Palkitaan väh Top 25%  

MPM = Payout 70% osallistumismaksuista + Yhteistyökumppaneiden rahapalkinnot 

· Palkitaan väh Top 25%   

Amatöörit = Payout 70% + Yhteistyökumppaneiden rahapalkinnot 

· Palkitaan väh Top 25%   

FPO = Payout 70% osallistumismaksuista + Yhteistyökumppaneiden rahapalkinnot 

· Palkitaan väh Top3  

Juniorit = Payout 70% osallistumismaksuista + Yhteistyökumppaneiden rahapalkinnot 

· Palkitaan väh Top3  

 

 


