
Eesmärk: Discgolfi populariseerimine Baltimaades, julgustada mängijaid omavahel 

võistlema, pakkuda kõrgetasemelist võistlust Balti regioonis. Võistluse eesmärk on 

selgitada välja Baltiriikide meistrid discgolfis erinevates klassides (professionaalid ja 

amatöörid). 

Võistluste korraldamine: 

1. Võistlus kuulub PDGA (Professional Disc Golf Association) B-kategooriasse (B-

Tier). 

2. Võistluse läbiviimisel lähtutakse PDGA reeglitest. Kõikidest erisustest või 

muudatustest antakse mängijatele teada võistluse ametlikul veebilehel (üks 

erisus on https://discgolfmetrix.com/1745725 veebikeskkonda skooride 

märkimine, kust tuleb valida õige grupp. Mängijatele tehakse vajadusel 

keskkonna tutvustus ja märkimise koolitus). Kasutatakse kahte elektroonilist 

skoorkaarti (www.pdga.com/score ja discgolfmetrix.com). Skoori kinnitamine ja 

allkirjastamine toimub PDGA skoorkaardil. 

3. Võistlusel osalemiseks PDGA liikmelisus peab olema kehtiv (amatöör klassi 

puhul ei ole nõutav). Kehtivad PDGA reeglid riietuse, alkoholi tarbimise ja 

mittesuitsetamise poliitika osas. 

4. Võistlusdivisijonid – Avatud (MPO); Naised (FPO); Seeniorid (MP40) 

sünniaasta 1981 või varem; MP50 (sünniaasta 1971 või varem. Lisaks avatakse 

amatöörklassis MA3 divisjon (pro mängija PDGA reiting <900); MA4 divisjon 

(pro mängija PDGA reiting<850); Juuniorid (MJ18) sünniaasta 2003 või hiljem. 

5. Auhinnafondi moodustavad 50% osalustasudest. 

Baltic Disc Golf Championships 2021 sponsored by Innova 

Champion Discs (30.07-01.08.2021) 

a. 160 mängijat professionaalide klassis (divisjonides MPO, FPO, MP40; 

MP50) ja 160 mängijat amatöör klassis: MA3, MA4 ja MJ divisjonides. 

b. PDGA B-tier 

c. Osavõtu tasu 80€ - MPO, FPO, MP40, MP50; 60€ - MA3, MA4; 40€ 

MJ18. Tasumine Team DiscSport a/a IBAN: EE897700771002415511 

d. Väljamakse pro klassis iga divisjoni 25% parimatele.1 Amatöör klassis 

iga divisjoni 25% parimatele esemelised auhinnad. 

e. Mängitakse 3x18 korvi Jõulumäe punasel ja kollasel rajal. Divisjon 

avatakse, kui selles on vähemalt 5 osalejat. Amatöör divisjon (MA3, MA4, 

                                                           
1 Auhinnafond jaguneb vastavalt PDGA väljamaksetabelile http://www.pdga.com/documents/tour-pay-tables 

https://discgolfmetrix.com/1745725
http://www.pdga.com/score%20ja%20discgolfmetrix.com


MJ18) mängivad punane, kollane, punane rada. Pro divisjonid (MPO, 

FPO, MP40; MP50) kollane, punane, kollane. Jõulumäe dg pargi kollane 

rada muudetakse. Punane rada on tavarada minimaalsete 

muudatustega. 

f. Võistlejad saavad mängija paketi, mis sisaldab vähemalt võistluse 

erikujundusega ketast 

Ajakava (võistluse korraldajad jätavad endale õiguse teha ajakavas, sh divisjonide 

rajale saatmise järjestuses muudatusi): 

Neljapäev (29. juuli 2021) 

10:00-18:30 Rada treeninguks avatud 
13:00-13:30 – Lõuna (ettetellimisel) 
18:00 - 19:00 Õhtusöök (ettetellimisel) 
18:30-21:00 Pärnumaa nädalamäng kollasel rajal 
 

Reede (30. juuli 2021) 

08:00 - 09:30 Hommikusöök (ettetellimisel) 
10:00-15:00 1 võistlusring (teetimes start). Mängijad jaotatakse gruppidesse 

divisjonide kaupa. Mängijad on kohustatud registreerima oma kohaloleku 
minimaalselt 30 minutit enne enda võistlusringi algust. Kui mängija ei 
registreeri oma kohalolekut õigeaegselt on võistluse TD-l õigus mängijat rajale 
mitte lubada. 

12:00-15:00 – Lõunasöök (ettetellimisel) 
18:00 - 19:00 Õhtusöök (ettetellimisel) 
19:00 – tasuta saun mängijatele 

*Kõik mängivad kollasel rajal. Järjekord: MA4, MA3, MJ18,MP50, MP40, FPO, 
MPO 

Laupäev (31. juuli 2021) 

08:00 - 9:30 Hommikusöök (ettetellimisel) 
10:00-14:30 2 võistlusring (teetimes start). Mängijad jaotatakse gruppidesse 

divisjonide kaupa vastavalt eelnevate ringide tulemustele. Mängijad on 
kohustatud registreerima oma kohaloleku minimaalselt 30 minutit enne enda 
võistlusringi algust. Kui mängija ei registreeri oma kohalolekut õigeaegselt on 
võistluse TD-l õigus mängijat rajale mitte lubada. 

12:00-15:00 – Lõunasöök (ettetellimisel) 
18:00 - 19:00 Õhtusöök (ettetellimisel) 
19:00 – tasuta saun mängijatele 

*Kõik mängivad punasel rajal. Järjekord: MP50, MP40, FPO, MPO, MJ18, MA3, 
MA4 

Pühapäev (01. august 2021) 

08:00 - 9:30 Hommikusöök (ettetellimisel) 
10:00-14:30 3 võistlusring (teetimes start). Mängijad jaotatakse divisjonide 

kaupa vastavalt eelnevate ringide tulemustele. Alustavad ligikaudu 50% MPO 
mängijat kelle üldtulemus eelmiste ringide põhjal oli kõige madalam. 



Järgnevad MP50, MP40, FPO ja seejärel MPO top mängijad. Amatäöörid: 
MA4, MA3, MJ18. Mängijad on kohustatud registreerima oma kohaloleku 
minimaalselt 30 minutit enne enda võistlusringi algust. Kui mängija ei 
registreeri oma kohalolekut õigeaegselt on võistluse TD-l õigus mängijat rajale 
mitte lubada. 

12:00-15:00 – Lõunasöök (ettetellimisel) 
~18:00 – Autasustamine ja lõputseremoonia ning auhinnaloos. 

*Amatöörid mängivad punasel rajal, pro divisjonide mängijad kollasel rajal. 
 

VÕISTLUSELE REGISTREERIMINE 

Registreerimine toimub etappide kaupa discgolfmetrix.com keskkonnas 
klasside põhiselt (PRO ja AM).  

Pro klass: https://discgolfmetrix.com/1745727(MPO, FPO, MP40, MP50) 

AM klass: https://discgolfmetrix.com/1745728 (MA3, MA4, MJ18) 

Lisaks vanuse ja soo piirangutele on divisjonides registreerimise 
etappides järgnevad PDGA reitingu piirangud: 

1 etapp: 14.06.2021 20:00 kuni 25.06.2021 17:00 
a. MPO – PDGA reiting >= 950 
b. FPO – PDGA reiting >= 875 
c. MP40 – PDGA reiting >= 920 
d. MP50 – PDGA reiting >= 875 
e. MA3 – PDGA reiting >875; <900 
f. MA4 – PDGA reiting >825; <850 
g. MJ18 – PDGA reiting >=900; 

 
2. etapp: 25.06.2021 20:00 kuni 09.07.2021 17:00 

a. MPO – PDGA reiting >= 920 
b. FPO – PDGA reiting >= 825 
c. MP40 – PDGA reiting >= 870 
d. MP50 – PDGA reiting >= 825 
e. MA3 – PDGA reiting >850; <900 
f. MA4 – PDGA reiting >800; <850 
g. MJ18 – PDGA reiting >=850; 

 
3. etapp: 09.07.2021 20:00 kuni 27.07.2021 20:00 

a. MPO – PDGA reiting >= 875 
b. FPO – PDGA reiting kõik 
c. MP40 – PDGA reiting kõik 
d. MP50 – PDGA reiting kõik 
e. MA3 – PDGA reiting <900 
f. MA4 – PDGA reiting <850 
g. MJ18 – PDGA reiting kõik 

NB! Võistlusele registreerunud mängija osalustasu, kes ei ole ootenimekirjas, peab 
olema laekunud Team DiscSport arvelduskontole hiljemalt tema registreerimisetapi 
lõpuks. Mittemaksnud mängija eemaldatakse nimekirjast. 

https://discgolfmetrix.com/1745727
https://discgolfmetrix.com/1745728


Tasumine: 
Saaja: Team DiscSport 
IBAN: EE897700771002415511 
BIC/SWIFT: LHVBEE22 
Panga andmed: AS LHV Pank Tartu mnt 2, 10145 Tallinn 

Selgitus: BDGC 2021, nimi, perenimi, divisjon 

Lisainfo: https://www.innovabaltictour.eu/tournaments/baltic-disc-golf-championships-
2021-sponsored-by-innova-champion-discs/registration 

 
Võistlusele registreerimisel on võimalik tellida söögid discgolfmetrix.com 
keskkonnas 29.07 lõuna ja õhtusöök; 30.07 ja 31.07 hommik, lõuna ja õhtu ning 01.08 
hommik ja lõunasöök. Toitlustatakse ainult ettetellimuse alusel. Tasumine kohapeal 
sularahas. Mängijatele pakutakse lisaks tasuta sauna vastavalt ajakavale. 

Majutus palume tellida e-kirjaga info@joulumae.ee lisades märksõna: "Baltic Disc 
Golf Championships" Soovitame tellida majutus õigeaegselt, kuna kohti on piiratud 
arv! 

Korraldajal on kokku 20 wild cardi (10tk pro klassis ja 10 tk AM klassis) 

TD Margo PETERS #64014  margo@discsport.ee; +37256649492; 

Co-TD Rene MENGEL rene@discsport.ee; +372 55564264; 

Võistluse ametlik kodulehekülg ja lisainfo, kus on kajastatud juhendi punktid: 

https://www.innovabaltictour.eu/tournaments/baltic-disc-golf-championships-2021-

sponsored-by-innova-champion-discs 

Autasustatakse iga divisjoni top 25% mängijatest. Viigilise tulemuse puhul toimub 

ümbermängimine kollasel rajal ja alustades rajast nr 1 kuni esimese eksimuseni 

(amatöörid punasel rajal). Võistlusel antakse välja 5 pääset USDGC võistlusele 

Ameerikasse PRO klassi parimale viiele mängijale olenemata divisjionist. 

Võistluse jooksul peab kinni pidama valitsuse kehtetustatud piirangutest 

https://www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused 

Iga mängija vastutab oma tervisliku seisundi eest. COVID haigustunnustega isikut 

rajale ei lubata.  

https://www.innovabaltictour.eu/tournaments/baltic-disc-golf-championships-2021-sponsored-by-innova-champion-discs/registration
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