
 
Ultimate frisbee 
 

Võistluse kirjeldus: Ultimate frisbee võistlus toimub Kääriku Spordikeskuse peahoone esisel 
muruväljakul. 

 
Võistkond: Võistkonnad võivad olla 5-8 liikmelised. Korraga peab väljakul olema 5 inimest ning väljakul 
peab alati olema vähemalt 2 naismängijat.  
Osaledes ultimate frisbee turniiril ei ole võimalik osaleda tänavahoki ja rannavõrkpalli turniiridel. 

 
Võistluse süsteem: Täpne turniirisüsteem ja mänguaeg selgub ürituse eelselt mandaadi lõppedes.  

 
Võistlusreeglid: 

● Ultimate frisbee väljak koosneb kolmest alast. Mängutsooni ääristavad väljaku otstes olevad           
kaks punktitsooni. (nagu värava-ala Ameerika jalgpallis).  

 

● Punkti alustakse nii, et mõlemad võistkonnad rivistuvad vastas punktitsooni üles. Valmiduse           
korral tõstetakse käsi ja kaitsev meeskond sooritab lahtiviske. Hetkel kui ketas läheb õhku             
võivad mõlemad võistkonnad lahkuda punktitsoonist.  

● Kord kui lendavtaldrik käes, ei tohi sellega edasi liikuda. Kettaga inimene peatub ja otsib oma               
võistkonna kaaslast, kellele edasi sööta ja nii edasi liikudes punktitsooni poole.  

● Võistkond saab punkti kui püüab ketta vastaspunktitsoonis sellest, kus nad algselt üles            
rivistasid.  

● Võistkond, kes sooritas punkti jääb punktitsooni ja teine võistkond läheb vastaspoolele.           
Tulemusena vahetavad võistkonnad peale igat punkti pooli. Punkti sooritanud võistkond teeb           
järgmise lahtiviske.  

● Kui vise ei jõua sinu meeskonnakaaslaseni, (taldrik puudutab maad, puudutab midagi           
väljaspool piirjooni, kaitsva meeskonna liige jõuab kettani enne, kaitsev mängija jõudis           
lugemisega 10 sekundini) siis toimub „turnover“ (nagu Ameerika jalgpallis) ja ründamisõigus           
läheb üle kaitsvale meeskonnale. Ketas pannakse mängu sealt kus see peatus või sealt kust              
ta lahkus väljakult.  

● Kaitsev võistkond üritab takistada ründava võistkonda neid peale võttes (nagu kaitse jalgpallis            



 
või korvpallis, kasutatakse nii maa-ala kui ka mees-meest kaitset). 

● Kettaga inimesel on aega 10 sekundit, et ketast edasi visata.  
● Kaitse ülesanne on valju häälega sekundeid lugeda olles 3 m raadiuses. 3 meetri raadiuses              

tohib olla ainult üks inimene.  
● Vead ja "Spirit of the Game" 

 
o Ultimate frisbee mäng toimub ilma kohtuniketa, kõik probleemid lahendatakse         

mängijate vahel platsil ja seda ka suurematel tiitlivõistlustel.  
o Kui kaitsemängija takistab vastasmängijat füüsiliselt, on ründaval mängijal õigus hüüda          

„viga“. Kui viga põhjustas ketta kaotuse, siis läheb ketas tagasi ründavale võistkonnale.            
Vea sooritanud mängijale antakse võimalus süüdistus vaidlustada või nõustuda veaga.          
Kui ühist lahendust mõistliku aja (30 sekundi) möödudes ei leita, läheb mänguolukord            
kordamisele ehk enamasti mängitakse üks sööt tagasi.  

o „Spirit of the Game“ – igas mängu olukorras järgitakse austust ja spordimehelikkust            
vastas võistkonna suhtes, vastav juhend on kirja pandud ka ametlikesse reeglitesse.  

o Mängu alustamine - iga punkti alustamine algab sellest, et mõlemad võistkonnad           
rivistuvad end väravajoonele vastastikuliselt. Kaitses olev võistkond viskab frisbee         
taldriku ründavale võistkonnale. 

o Skoor - iga kord kui ründav võistkond söödab kaitse värava-alasse ning ründav mängija             
saab taldriku korrektselt kätte, on võistkond saanud punkti. Mängu jätkatakse pärast           
igat punkti. 

o Frisbee taldriku liikumine - frisbee taldrikut võib sööta igas suunas, üle või mööda             
takistusest oma kaasmängijani. 

o Mängija ei tohi frisbee taldrikuga joosta. 
o Frisbee söötmiseks on aega 10 sekundit. Kaitsja peab lugema sekundeid selgelt ja            

arusaadavalt. Kui viset pole sooritatud 10 sekundi jooksul, läheb frisbee taldriku           
viskamise õigus vastas võistkonnale. 

o Positsioonide vahetus - kui sööt ei jõua oma mängijani (kas on olnud vaheltlõige,             
piiridest väljas, blokk), siis koheselt kaitse muutub ründavaks pooleks. 

o Vahetused - mängijaid võib vahetada pärast igat punkti ja vigastuse korral. 
● Soojendus toimub väljaspool mänguala ning –aega. 

 

Algajate koolitus:  
Lisaks on võimalus osaleda ultimate frisbee koolitusel, mis viiakse läbi laupäeval, 24. juunil kell              
10.00-11.00 
  


