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SKYLARK - KESKIMATKA 

Skylark on huippuluokan keskimatkan kiekko, jolla voit heittää heittoja turvallisesti 

vasemmalle. Kiekko pitää heittolinjan hyvin ja kääntyy vasemmalle lentäessään 

vastatuuleen. Skylark on aloittelevalle pelaajalle vahvasti vasemmalle kääntyvä 

kiekko ja kokeneemmalle universaali väline, jolla voidaan suorittaa erilaisia heittoja 

säällä kuin säällä. 

 

Lento-ominaisuudet ja merkinnät levyllä: 

• Nopeus 5 

• Liito 4 

• Vakaus 0 

• Feidi 2 

 

Viisikulmainen merkintä kiekon keskellä tarkoittaa, että kiekko lentää vasemmalle 

lentonsa lopussa. 

 

Mitat: 

• Halkaisija: 21,8 cm 

• Paino: 178-180 g 

• PDGA-HYVÄKSYNTÄ 1.8.2019 

 

Mallit: 

• Normal: soft, medium 

• Ministamp: soft, medium 

• Limited edition: soft, medium 
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SPARROW - PUTT & APPROACH  

Sparrow on erittäin vakaa lyhyen matkan kiekko, jolla on hyvä lähestyä koria ja 

putit saavuttavat kohteensa myös tuulisemmalla säällä. 20 metrin hyppyputti tai 

70 metrin lähestyminen - voit aina olla varma kiekon lopullisesta kääntymisestä. 

 

Lento-ominaisuudet ja merkinnät levyllä: 

• Nopeus 3 

• Liito 3 

• vakaus 0 

• Feidi 2 

 

Viisikulmainen merkintä kiekon keskellä osoittaa, että kiekko lentää vasemmalle 

lentonsa lopussa. 

 

Mitat: 

• Halkaisija 21,3 cm 

• Paino 175-177g 

• PDGA-HYVÄKSYNTÄ 21.11.2019 

 

Mallit: 

• Normal: soft, medium 

• Ministamp: soft, medium 

• Limited edition: soft, medium 
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STORK - VÄYLÄ DRIVER  

Stork on vakaa väylä driver. Edistyneelle pelaajalle kiekko soveltuu hyvin suoriin, 

ns. tunneliheittoihin ja pitkiin kontrolloituihin heittoihin. Aloittava pelaaja onnistuu 

tekemään suoria heittoja Storkilla, jonka lopussa on selvä feidi. Storkin hyvä 

lentorata mahdollistaa sen, että se saavuttaa pitkän matkan kiekolle ominaisen 

etäisyyden paljon paremmalla tarkkuudella! 

 

Lento-ominaisuudet ja merkinnät levyllä: 

• Nopeus 8 

• Liito 5 

• Vakaus 0 

• Feidi 1 

 

Pyöreä merkki kiekon keskellä osoittaa, että kiekko lentää melko suoraan lentonsa 

lopussa. 

 

Mitat: 

• Halkaisija 21,3 cm 

• Paino: 175-177g 

• PDGA-HYVÄKSYNTÄ: 28.05.2020 

 

Mallit: 

• Normal: medium, hard 

• Ministamp: medium, hard 

• Limited edition: medium, hard 
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STARLING - DISTANCE 

Starling on tyylikäs distance kiekko, jolla voit lisätä etäisyyttä heittoihisi. Kevyen ja 

ohuen kiekon ansiosta vähemmän kokenut pelaaja saa pidempiä heittoja, 

kokeneempi pelaaja käyttää Starlingia hyser-flip-kiekkona ja saavuttaa myös 

paremman tarkkuuden pitkissä heitoissa. 

 

Lento-ominaisuudet ja merkinnät levyllä: 

• Nopeus 13 

• Liito 5 

• Vakaus -2 

• Feidi 2 

 

Pyöreä merkki kiekon keskellä osoittaa, että kiekko lentää melko suoraan lentonsa 

lopussa. 

 

Mitat: 

• Halkaisija: 21 cm 

• Paino: 173 - 174 g 

• PDGA-HYVÄKSYNTÄ 20.3.2019 

 

Mallit: 

• Normal: medium, hard 

• Ministamp: medium, hard 

• Limited edition: medium, hard 

 

 


