
Jõulumäe Open

sponsored by Latitude 64

Toimumisaeg ja koht:

24.10.20 – 25.10.20 Jõulumäel, punasel ja kollasel rajal

Formaat ja reeglid:

Mängitakse 2x18 korvi shotgun stardiga. Mõlemal päeval üks ring. Tegemist on non-

PDGA võistlusega, aga mängides juhindutakse PDGA reeglitest. Esimese ringi grupid

moodustuvad juhuslikkuse alusel  dgmtrx keskonnas. Teise ringi grupid moodustuvad

divisjonide  siseselt  paremusjärjestuse  alusel.  Auhinnaliste  kohtade  viigi  puhul

mängitakse sudden death korraldaja poolt valitud radadel. Märkimine toimub dgmtrx

keskkonnas.

Reedel  (23.10.20)  mängitakse  best  shot  formaadis  paarismängu  golf stardiga.

Auhinnad on rahalised ning makstakse välja kolmele parimale paarile jaotusega 50%,

30% ja 20% auhinnafondist (moodustub 80% osalustasudest). Laupäeval mängitakse

ka paarismängu skins match formaadis. Sinna kindlustavad koha esimesel ringil nelja

parima skoori mänginud (juhul, kui mängitakse mõlemal rajal korraga, siis 2 parimat

skoori kollasel ja 2 parimat skoori punasel rajal), kes loosivad omale skins matchiks

paarilise. Mängitakse 10 korvi ja iga korvi väärtus on 50€. 

Ajakava:

23.10, REEDE 

11.00 – 15.00 golf stardiga paarismäng Jõulumäe kollasel rajal

19.00 - õhtusöök

20.00 – pro shop avatud / players packide jagamine

24.10, LAUPÄEV

10.00 – esimese ringi start

13.00 – lõunasöök

14.30 – skins match (filmitakse Saundlandi poolt)



19.00 - õhtusöök

21.00 – players party õppeklassis

25.10, PÜHAPÄEV

11.00 – teise ringi start

Ring of fire toimub jalgpalli staadionil peale II ringi lõppu.

Autasustamine

Registreerimine:

Registreerimine  avatakse  22.  septembril  DGMTRX  keskkonnas.  Võistlusele  pääseb

maksimaalselt 180 osalejat. Koha võistlusel kindlustab makse laekumine

Osalustasu:

Võistluse osalustasu on 35€, mis tuleb tasuda MTÜ Disc Golf Academy kontole:

Saaja – MTÜ Disc Golf Academy

IBAN – EE861010220266666223

Summa – 35 EUR

Selgitus – Jõulumäe Open, nimi, divisjon

Maksetähtaeg on 16. oktoober.

Divisjonid:

MPO 

FPO

MP40

MA3

FA3

MJ18

Juhul,  kui  divisjonis  on  registreerinud vähem,  kui  6  mängijat,  siis  tõstetakse  nad

vastavalt järgmisesse sobivasse divisjoni.

Auhinnad:



Auhinnad on kõikides divisjonides esemelised ning antakse välja kolmele parimale.

Lisaks  saavad  esikolmikud  ka  medalid.  Samuti  autasustatakse  CTP,  pikima  puti,

pikima draivi ja ring of fire võitjaid.

Toitlustus ja majutus:

Ametlik toitlustuse ja majutuse pakkuja on Jõulumäe Tervisespordikeskus. Nendega 

palume otse ühendust võtta:

info@joulumae.ee

COVID-19

Võistluse korraldamisel lähtutakse Eesti Discgolfi Liidu poolt välja antud juhistest, mis 

on leitavad EDGL kodulehelt dokumentide alt.

Juhised mängijale seoses covid-19 tõkestamisega: 

1. Olema vastutustundlik ja mitte osalema võistlustel, kui tal esinevad haigusnähud. 

2. Järgima võistluse korraldaja poolt seatud reegleid võistlustel osalemisel. 

3. Järgima Kultuuriministeeriumi poolt ette nähtud soovitusi.

4. Teavitama koheselt võistluse korraldajat, kui märkab võistlusel osalejat, kellel 

esinevad COVID-19 sümptomid (köha, palavik >38°C; hingamisraskused; kurguvalu). 

Võistluse viib läbi DG Academy.

Kontakt:

dgakadeemia@gmail.com

Silver Lätt – 56242055

Kristin Tattar – 56938042
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