
EESTI DISCGOLFI LIIDU KARIKASARI 2019 - KÕRVEMAA 

 

Discgolfivõistlus, PDGA C-tier 

Amatöör- ja professionaalklasside juhendid 

Aeg: 11.–12. mai 2019  

Koht: Kõrvemaa Sportland Prodigy Discgolfi rada 

 

KORRALDAJA: 

Rotmeister DG Team MTÜ 

TD – Martin Rotmeister #51689 

 

AJAKAVA: 

Kolmapäev 08.05.2019 - Reede 10.05.2019  

10.00 – Rada avatud treeninguteks 

 

Laupäev 11.05.2019 

Mängija peab olema esimesel tiil vähemalt 10 minutit enne oma stardiaega.  

8.00 – esimese puuli start, stardid 10 minutiliste intervallidega. 

 

Pühapäev 12.05.2019 

Mängija peab olema esimesel tiil vähemalt 10 minutit enne oma stardiaega. 8.00 – esimese puuli 

start, stardid 10 minutiliste vaheaegadega. 

 

Divisjonide stardijärjekord: MP50, MP40, MA3, FA3, MJ18, FPO, MPO 

 

18.15 – 18.30 Autasustamine 

RADA: 

Mängitakse Kõrvemaa Sportland Prodigy discgolfi 18 korviga rajal. 

 

FORMAAT: 

Võistlus toimub tee times stardiga. Esimeses ringis moodustuvad grupid loosimise/juhuslikkuse 

alusel, discgolfmetrixi abiga. Teises ringis moodustuvad grupid divisjonide kaupa paremusjärjestuse 

alusel. 

 

VÕISTLUSKLASSID: 

Professionaalklassi divisjonid: 

1. Avatud (MPO); 

2. Naised (FPO); 

3. Seeniorid (40+, s.o 1979 ja varem sündinud) (MP40); 

4. Vanemseeniorid (50+, s.o 1969 ja varem sündinud) (MP50). 

Amatöörklassi divisjonid: 

1. Meesharrastajad (MA3); 

2. Naisharrastajad (FA3); 

3. Juuniorid (≤18, s.o 2001 ja hiljem sündinud) (MJ18). 

 

REGISTREERIMINE: 

Registreerimine discgolfmetrix.com keskkonnas. 

https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=888911 

https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=888210 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdiscgolfmetrix.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR38R4i6G76bsMnXT13ejmXD6SRsdOi7oW5OeMZTbGoPQ52pHWzilfuSOL4&h=AT3DZ3--WLnL1AOIOQbrEMHiYcpb9ADfdftMZjSVYlzwjBbPIJAtKR1FMNI2gkNAHMMuG0p2XktwMkNSIQprp2cWp3hgv_SSqnUqFOc2tIQLLNltLoO2Z2dd3rs5rZdRdVkRqDDqW95CGEM5Xp0K
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdiscgolfmetrix.com%2F%3Fu%3Dscorecard%26ID%3D888911%26fbclid%3DIwAR3w3nZ_39mphWvA_6NY54kcbpUiOfJ3aK6wPNJrywJGw4vgoSqw3g7EgbA&h=AT0wnd9mfyUX54xWoZLyWczVTGP1P5XgWPjAaKkJIMflD2b1E78LrZV-8LRbp3Wa7ZADlgn095TI6La49giMhSeywxfTTaihknRpnh6lYubkG4WG-iTi1xpFem7Esy7U9JgdAk4QPPxENk4ij1Zb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdiscgolfmetrix.com%2F%3Fu%3Dscorecard%26ID%3D888210%26fbclid%3DIwAR2Y7dwPQcvvNmBvORkZgu7QacqiKM0lbids1DB2GQDIKv598XqkyuDdl6Q&h=AT1d-f3p8DHPVikKsisffMFHCdXOj6hJXK1aswfr8XcFkPEMVBuEFrFh4zS7Bq_ykEHfDzh9MntTNgnT3da0cfTJ4dRXva3RFX6xr91bIzY3SRyzUw7Z47BLyuGsQyfCmjtegsIar3qsGuB8dRrj


 

Registreerimine toimub kolmeetapilisena.  

1.etapp 

18. aprill kell 20:00 - 25. aprill kell 15:00 

2. etapp 

25. aprill kell 20:00 kuni 02. mai kell 15:00 

3. etapp 

02. mai kell 20:00 kuni 09. mai kell 15:00 

 

Osalejate arv mõlemal päeval on max 180, millest 10 on korraldaja wild cardid. 

 

OSALUSTASUD: 

Osalustasu amatöörklassis 20 € ja professionaalklassis 30 €. 

Mängija, kes ei ole EDGL aktiivne liige lisandub liikmetasu 5 €. 

Osalustasu ja vajadusel liikmetasu peab olema laekunud MTÜ Eesti Discgolfi Liit arvele 

registreerimisetapi, millisel mängija registreerus, lõpuks.  

Makse mittelaekumisel õigeaegselt, mängija kustutakse nimekirjast. Ootejärjekorra olemasolul on 

vabanenud kohale eelisõigus ootejärjekorra numeratsiooni alusel eespool asuval mängijal. Kõik 

mängijad, kes saavad koha võistlusele peale kolmanda registreerimisetapi lõppu, peavad oma 

osalustasu tasuma kolme päeva jooksul peale vastava informatsiooni teatavaks tegemist võistluse 

sotsiaalmeedia Facebook kanalis. 

 

TASUMINE: 

Saaja: Eesti Discgolfi Liit MTÜ 

Konto: EE441010220237892220 

Selgitus: EDGL Karikas 2019 Kõrvemaa, divisjon, nimi 

 

MAJANDAMINE: 

 

Professionaalklass: 

Laekunud osalustasudest läheb väljamaksmiseks 60%, millest 45 protsendipunkti läheb Kõrvemaa 

osavõistluse auhinnafondi ja 15 protsendipunkti läheb EDGL Karika üldarvestuse auhinnafondi. 

 

Amatöörklass: 

 

Laekunud osalustasudest läheb väljamaksmiseks 60%, millest 40 protsendipunkti läheb Kõrvemaa 

osavõistluse auhinnafondi ja 20 protsendipunkti läheb EDGL Karika üldarvestuse auhinnafondi. 

 

Autasustatakse iga divisjoni 25% parimaid mängijaid ja kolme paremat karikaga. Auhinnad 

amatöörklassides on mitterahalised, professionaalklassides vastavalt mängija soovile kas rahalised 

või kinkekaardid. Mängijate vahel jaotuvad protsendid vastavalt PDGA väljamakse tabelile. 

 

REEGLID: 

 

Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi. 

Võrdsete tulemuste korral esikohal selgitatakse paremusjärjestus kiire lõppmänguga korraldaja poolt 

valitud kolmel rajal. Kui peale seda on jätkuvalt võrdseid tulemusi, mängitakse nende vahel 

korraldaja poolt valitud rajal CTP (ühe viskega korvile lähemal). 

Ringide ajal on alkoholi tarvitamine keelatud. 



 

ÖÖBIMINE: 

 

Majutuse info ilmub etapi Facebooki ürituse lehele. 

 

TOITLUSTUS: 

 

Toitlustust pakutakse kohapeal. Täpsem info ilmub etapi Facebooki ürituse lehele. 

 

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi. 

 

 

Lisainfo: 

Martin Rotmeister 

5562 1721 

martin.rotmeister@prodigydisc.eu 

FB: https://www.facebook.com/martin.rotmeister 

https://www.facebook.com/martin.rotmeister

