Miksi hankkia frisbeegolfrata?
Kustannustehokkain
liikuntamuoto

Nopeimmin kasvava
liikuntalaji

Frisbeegolfrata on edullinen
rakentaa ja sen ylläpitokustannukset ovat pienet.

Frisbeegolfin harrastajia on
Suomessa jo yli 100 000 ja
määrä kasvaa jatkuvasti.

Koko kansan
liikuntapaikka

Luonnollinen
liikuntapaikka

Frisbeegolf on edullinen laji
aloittaa ja se soveltuu kaiken
ikäisille harrastajille sukupuoleen katsomatta.

Frisbeegolfradan voi rakentaa
luontoystävällisesti lähes mihin tahansa, maaston tyypistä
riippumatta.
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LUONNOLLINEN LIIKUNTAPAIKKA
OTA YHTEYTTÄ!
Raimo Sokka
+358 41 504 9809
raimo.sokka@prodigydisc.eu
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FRISBEEGOLFRADAN KOKONAISRATKAISU
Frisbeegolfrata by Prodigy Disc-konsepti sisältää ammattitaitoisen suunnittelun lisäksi
kaiken mitä laadukkaan frisbeegolfradan rakentamiseen tarvitset.
Suunnittelemme ja rakennutamme frisbeegolfratoja
seuraavin periaattein: rata suunnitellaan tarkoituksenmukaiseksi, turvalliseksi, hauskaksi pelata ja ympäristöä
mahdollisimman paljon säästäen. Olemme oikea kumppani niin lyhyen harrastelijaradan kuin haastavamman kilparadan
suunnitteluun ja rakentamiseen.

Opastaulu on ensimmäinen asia, jonka radalle saapuva heittäjä huomaa. Frisbeegolfrata by Prodigy Disc
-konseptin mukaisessa opastaulussa esitellään rata sekä
karttana että väyläkohtaisesti ja tuodaan esille rataan ja
lajiin liittyviä yleisiä huomioita, sääntöjä ja toimintaohjeita. Opastaulu sijoitetaan näkyvälle paikalle, yleensä ensimmäisen heittopaikan eli
tiin läheisyyteen helpottamaan radan aloituspaikan havaitsemista.

Väyläopasteesta selviää heittäjälle väylän numero, sen
par-lukema, väylän pituus sekä mahdolliset erityishuomautukset, kuten pelialueen rajat tai pakolliset kierrot.
Näitä ohjeita seuraamalla heittäjä suoriutuu väylästä tiiltä
korille oikeaoppisesti ja vaivatta. Väyläopasteet sijoitetaan näkyvälle
paikalle heittopaikkojen välittömään läheisyyteen.

Jokainen frisbeegolfväylä alkaa heittopaikalta eli tii´ltä.
Uusilla frisbeegolfradoilla suosituimmaksi heittopaikan alustaksi ovat nousseet tekonurmimatot. Prodigy
Frisbeegolfradan heittoalustat vaikuttavat merkittävästi
radan yleisilmeeseen ja käyttömukavuuteen. Tekonurmimatot näyttävät siisteiltä ja luonnollisilta ja ne ovat oikein hoidettuna pitkäikäisiä
ja pelaajaystävällisiä.
Maalikori on frisbeegolfradan tärkein yksittäinen tuote.
Prodigy Disc T1 frisbeegolfkori on korkeatasoinen, alan
edistyksellisin ja kansainvälisen lajiliitto PDGA:n hyväksymä kilpatason kori.
Korissa on 30 pystysuunnassa roikkuvaa ketjua kahdessa kerroksessa.
Näiden lisäksi sisemmän kerroksen ketjujen välissä kulkee vaakatasossa kolme riviä ketjuja, jotka estävät kiekon luiskahtamisen ketjujen
läpi, sekä kiekon kimpoamisen tolpasta ulos. Korit on maalattu raikkaan sinisiksi, jotta ne erottuvat luonnosta mahdollisimman hyvin
kaikkina vuodenaikoina.
Kertainvestoinnin vaihtoehdoksi Prodigy Disc Europe
tarjoaa käytettäväksenne leasing-rahoitusta. Sopimusaika
on viisi vuotta ja maksut suoritetaan tasaerin kuukausittain tai sopimuksen mukaan. Sopimuksen voi halutessaan maksaa pois kertamaksulla milloin tahansa.

