
 

Eesmärk: Selgitada välja Pärnumaa radadel parimad mängijad, julgustada mängijaid 

omavahel talvel võistlema, pakkuda sõbralikku mõõduvõtu võimalust seltskonniti ja 

veeta lõbusalt aega. Viimasel osavõistlusel selgitatakse välja Pärnumaa talvised 

meistrid 2022. 

Võistluste korraldamine: 

1. Võistlused korraldab Pärnumaa Spordiliit ja discgolfi klubi Hole in One. 

2. Võistluse läbiviimisel lähtutakse PDGA reeglitest. Kõikidest erisustest või 

muudatustest antakse mängijatele teada võistluse ametlikul veebilehel 

(tulemusi märgitakse discgolfmetrix.com veebikeskkonda, kuhu laetakse üle iga 

etapi juhend. Mängijatele tehakse vajadusel keskkonna tutvustus ja märkimise 

koolitus). 

3. Divisionid, mis registreerimiseks avatakse, kui on vähemalt 4 osalejat divisjonis 

– Avatud (MPO); Naised (FPO); Seeniorid (MP40) sünniaasta 1982 või varem; 

Juuniorid (MJ18) sünniaasta 2004 või hiljem, MA3 (metrixi reiting (PDGA 

võistlusel PDGA reiting) 899 või madalam). Üks etapp toimub paarisvõistlusena, 

kus paarid loositakse juhuslikkuse alusel ning üks võistlus on pimedal ajal 

(LED). 

4. Osavõtutasu iga sportlase kohta on seitsmel esimesel etapil 10 eurot (MJ18 

osalustasu 5€). Osavõtutasu maksta DISCGOLFIKLUBI HOLE-IN-ONE 

arvelduskontole EE392200221050889720 (Swedbank) või kohapeal 

sularahas. Pärnumaa talviste meistrivõistluste etapi osalustasu on 15€ (MJ18 

10€). 

5. Osavõistluse auhinnafondi moodustavad 50% osalustasudest, mis on 

esemelised. PDGA võistluse korral on payout 0%. Ülejäänud 50% jaguneb 

järgnevalt: 20% läheb karikasarja üldvõidu fondi, 15% läheb heategevuseks 

(mida võidakse suurendada korralduskulude arvelt) ja 15% võistluse 

korraldamiskuludeks. Heategevusprojekte on 2021/2022 aastal kaks, nagu ka 

eelneval aastal: Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse toetamine, kus 

osutatakse sotsiaalhoolekandeteenust. Seal on laste/noorte arenguks turvaline 

kasvukeskkond ja nad valmistatakse ette võimetekohaseks toimetulekuks 

täiskasvanuna. Täpsema info leiab: http://www.parnutugikeskus.eu/ 

Lisaks otsustasime jätkuvalt toetada ka Varjupaikade MTÜ Pärnu kodutute 

loomade varjupaika. Kuna kodutuid loomi on jätkuvalt palju, siis MTÜ vajab 

kogu aeg abi. Pärnu kodutute loomade varjupaigas on keskmiselt 80-100 looma 

pidevalt. Rohkem infot: https://varjupaik.ee/varjupaigad/parnu. Summa 

jagatakse mõlema osapoole vahel võrdselt. 

6. Võistlus jaguneb 8 etapiks. Igale etapile toimub registreerimine eraldi. 

Karikasarja üldvõistlus: https://discgolfmetrix.com/1968154, kus näidatakse 

muuhulgas punktiarvestust 

http://www.parnutugikeskus.eu/
https://varjupaik.ee/varjupaigad/parnu
https://discgolfmetrix.com/1535897


a) 07.11.2021 – Tõstamaa etapp https://discgolfmetrix.com/1968155 

b) 27.11.2021 – Jõulumäe DG park (punane ja kollane rada) 

https://discgolfmetrix.com/1968157 

c) 08.12.2021 – LED Jõekääru DG park https://discgolfmetrix.com/1968158 

d) 19.12.2021 – Valgeranna DG park https://discgolfmetrix.com/1968159 

e) 08.01.2022 – Pärnu-Jaagupi etapp https://discgolfmetrix.com/ 1968160 

f) 30.01.2022 – Sindi etapp (paarisvõistlus loositud paaridega) 

https://discgolfmetrix.com/ 1968161  

g) 12.02.2022 – Kilingi-Nõmme etapp https://discgolfmetrix.com/1968162h 

h) 05.03.2022 – Pärnumaa talvised meistrivõistlused 2021 (Jõekääru – PDGA 

C-Tier) https://discgolfmetrix.com/ 1968162  

7. Karikasarja üldarvestuses arvestatakse kuue parima etapi tulemust. Viimase 

etapi ehk Pärnumaa talviste meistrivõistluste punktid arvestatakse 1,5 kordse 

koefitsiendiga. Karikasarja iga etapi tavaarvestuses esimene koht 100p, teine 

koht 95 p, kolmas 90, neljas 88, viies 86 jne. Kui võistlejad jäävad viiki kohtadel, 

mida ümber ei mängita, siis saavad kõik kõrgema koha punktid. Järgmisele 

kohale antakse punktid, mis vastab nende koha numbrile1. Igale mängijale 

arvestatakse punktid divisjoni põhiselt. Kui mängija mängib mingil põhjusel 

tavapäraselt teises divisjonis, siis kohapunkte üle ei kanta2. Paarisvõistlusel 

saavad mõlemad osalejad sama arvu punkte. Igal osavõistlusel visatud hole in 

one annab lõpptulemusele 5 lisapunkti (karikasarja punktidele liidetakse 

maksimaalselt 5 punkti iga etapi kohta. Kui mängija viskab ühel etapil mitu hole 

in one, saab kokku maksimaalselt 5 punkti). Kui Hole in One visatakse 

paarisvõistlusel, siis saavad 5 lisapunkti mõlemad paaris mängijad. Mängijale, 

kes osaleb kõigil etappidel lisatakse üldarvestuse skoorile 20 preemiapunkti (st 

tema üldarvestuse lõpptulemusele liidetakse 20 lisapunkti). 

Hole in one pott on vabatahtlik 1€, mis tuleb lisaks maksta osalustasule igal 

etapil. Kui viimase etapi (Pärnumaa talvised meistrivõistlused) lõpuks jääb hole 

in one pott välja andmata, liidetakse see summa heategevuseks kogutud 

summale. Eraldi potti välja ei mängita. Karikasarja üldarvestuses 

autasustatakse vähemalt iga divisjoni TOP3 mängijat karikate ning 

mitterahaliste auhindadega. 

8. Korraldaja tagab igale osalejale vajadusel tasuta vähemalt kahe ketta 

kasutamise võistluseks, kuid sellest soovist peab eelnevalt korraldajat 

teavitama kirjalikult (margo@discsport.ee) vähemalt 48 tundi enne võistluse 

algust. 
9. Igale osavõistlusele koostatakse eraldi juhend, mis sisaldab konkreetse 

võistluse ajakava ning raja reegleid. Kõik karikasarja etapid on alkoholi vabad. 

St võistlusringide jooksul alkoholi tarbimine on keelatud ja võib kaasa tuua 

võistluselt eemaldamise. Tubakatoodete tarbimine gruppides, kus mängitakse 

koos noortega, on mittesoovitatav. Tubakatoodete tarbimisel peab kinni pidama 

viisakusreeglitest ning küsima luba puulikaaslastelt, millest peab mängija ka 

                                                           
1 Näiteks on 4-6 koht 3 mängijat. Kõik saavad 88 punkti. Järgmine mängija(jad) on kohal nr 7 ja saab 82 punkti 
2  NT MA3 mängija mängib 2 võistlust MA3 divisjonis ja siis siirdub MPO divisjoni. Punkte sellisel juhul üle ei 
kanta 
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kinni pidama. Iga etapi juhendis tuuakse välja tubakatoodete tarbimise erisused. 

Igal etapil lähtutakse kehtivatest COIVID nõuetest ja piirangutest. Lisainfo: 

https://discgolfiliit.ee/covid-19/ 

 

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

PDGA võistluse CO-TD – Rene Mengel PDGA #44899 
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