Sanasto
Tällä sivulla on esitettynä frisbeegolfissa käytettävä terminologia.
Avauspaikka – Se osa väylää, josta suoritetaan avausheitto. Kutsutaan usein myös tiiksi (engl. tee)
Air Bounce = Heitto, joka laahaa. Tällöin kiekko voi ensin mennä alas, jonka jälkeen nousta.
Alarauta = Korin alaosa.
Alivakaa = Kiekko, joka kääntää helpommin oikealle. (Vasenkätisellä
vasemmalle).
Anhyzer = Kun oikeakätisen rystyheitto kaartaa oikealle. (Vasenkätisellä
vasemmalle).
Backspin = Heitto, joka suoritetaan kiekko väärinpäin niin, että kiekon pohja on ylöspäin.
Birdie = Yksi alle väylän parin.
Bogie = Yksi yli väylän parin.
CTP-kisa = Closest To Pin, eli kisa, jonka voittaa lähimmäksi koria heittänyt pelaaja.
Draiveri = Teräväreunainen frisbee. Lentää nopeimmin.
Draivi = Tiiltä suoritettu avausheitto.
Drop Zone = Väylään merkattu heittopaikka. Pelaaja joutuu drop zonelle kierrettyään mandon väärältä puolelta.
Fade = Kun heitto alkaa hidastua se feidaa. (Oikeakätisellä vasemmalle ja vasenkätisellä oikealle.)
Frisbeegolfrata – Frisbeegolfia pelataan radalla, joka koostuu useammasta väylästä.
Fore = Kämmen edellä suoritettu heitto.kts. sidearm.
FORE! = Varoitushuuto, kun kiekko on vaarassa osua ihmiseen.
Gimme = Lie, jonka pelikaveri nostaa puolestasi koriin.
Golflähtö = Kun kaikki ryhmät lähtevät peräkkäin samalta väylältä. Oik. Porrastettu lähtö.
Holari = Hole-in-One!
Hyzer = Kun oikeakätisen rystyheitto kaartaa vasemmalle. (Vasenkätisellä oikealle). ”Heittoni lähti vahingossa
hyzerinä”.
Laahata = Kun kiekon takareuna on ilmassa selvästi etureunaa alempana, se laahaa.
Lie = Heitto muuttuu lieksi laskeuduttuaan maahan.
Lähestymiskiekko = Oik. Mid Range. Kiekko joka on profiililtaan draiverin ja putterin välistä.
Mando = Pakollinen kiertosuunta. Merkattu väylään usein nuolella tai vastaavalla. Mikäli kiekko lentää mandon
väärältä puolelta, jatketaan peliä yleensä drop zonelta, tai heitetään uusi heitto. Väylän tulokseen merkataan yksi
rangaistuspiste.
Mini/Markkeri = Pienikokoinen frisbee, jolla merkitään lie.
OB-alue – Pelialueen ulkopuolinen alue (engl. out of bounds). Väylän ympäristössä olevia alueita, joilta ei saa
pelata. Kiekon päätyessä OB-alueelle pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto.
Par = Väylän tai koko kentän ihannetulos.
Pommianhyzer = Korkea ja jyrkkä anhyzer.
Pommihyzer = Korkea ja jyrkkä hyzer.
Pooli = Yleensä 3-5 hengen pelaajaryhmä, joka lähtee samalta rei’ältä. Termiä käytetään usein väärin, oikeammin
pitäisi puhua ryhmästä.

Putteri = Paksureunainen kiekko. Hitaampi kuin draiveri ja mid range -kiekko.
Putti = Läheltä koria suoritettu heitto koria kohti.
Rapapooli = Kisan hännillä olevat pelaajat pelaavat rapapoolissa.
Rim = Kiekon reuna. ”Tomi pitää heittäessään sormea kiekon rimmillä.”
Rolleri = Kiekko, joka pyörii maata pitkin reunallaan.
Score = Tuloskortti
Sidearm = Kämmen edellä suoritettu heitto. (Fore)
Skippi = Kiekon pomppiminen osuttuaan maahan tai puuhun.
Skyrolleri = Pitkä ilmassa lentävä rolleriksi kääntyvä heitto.
Snap = Napsahdus, joka usein kuuluu kämmenestä heitettäessä kovaa.
Sokkoreikä = Kun kori ei näy tiille.
Spotteri = Henkilö, joka varmistaa, että väylä on turvallisesti pelattavissa, ja että heitot myös löytyvät. Usein
ryhmän heittovuorossa viimeisenä oleva
pelaaja tai kilpailun avustaja.
Starframe = Kun koko pooli onnistuu pelaamaan väylän yhden alle parin.
TD = Kilpailun johtaja, Tournament Director
Tii = avausheiton suorituspaikka.
Turnaround/Pyörähdys/kierähdys/360 = Vauhdin otto draivatessa niin, että pelaaja pyörähtää 360 astetta.
Suosittu etenkin pituusheittokisoissa.
Upsi = (Upside down) Pään yläpuolelta heitetty, usein korkea heitto.
Väylä – Väylä on frisbeegolfradan osa, joka koostuu avauspaikasta, väylämaalista (useimmiten maalikori) ja
niiden väliin jäävästä pelialueesta. Väylän ympäristössä on usein ns. OB-alueita.
Väylämaali – Alue jonne frisbee on saatettava, jotta väylä on pelattu loppuun. Väylämaaleja voi olla kahta eri
tyyppiä: erityisesti lajin alkuaikoina käytettyjä esinemaaleja (esim. puut, sähkötolpat jne) ja nykyisin lähes
ainoastaan käytettäviä maalikoreja, jotka ovat varta vasten tarkoitusta varten suunniteltuja laitteita, jotka
vangitsevat kiekon.
Ykköspooli = Kisan kärjessä olevat pelaajat pelaavat ykköspoolissa.
Ylivakaa = Kiekko, joka kaartaa voimakkaasti vasemmalle. (Vasenkätisellä oikealle). Käytetään myös sanaa
“vakaa”.
Ässä = Hole in One! Myös anhyzer, joka lopussa feidaa tehden ässän muotoisen lentoradan.

