
 

 

 

PÄRNUMAA KINNISED MEISTRIVÕISTLUSED 

DISCGOLFIS 

2019 

J U H E N D 

 

I EESMÄRK 

Selgitada Pärnumaa meistrid discgolfis 2019. aastal. 

 

II VÕISTLUSTE AEG, KOHT, AJAKAVA 

1. Võistlused toimuvad 21. septembril 2019. a 

2. Mängitakse Valgeranna discgolfi pargi A asetusega rajal (18 

korvi) ja Jõekääru discgolfi pargis (18 korvi).  

3. Ajakava: 

09:20 – 09:40 Kohaloleku kontroll (kohustuslik) 

09:40 – Mängijate koosolek, raja reeglite tutvustus 

10:00 – I ring – Valgeranna discgolfi park 

12:45 – Lõuna 

14:00 – kogunemine II ringiks, raja reeglite tutvustus 

14:30 – II ring – Jõekääru discgolfi park 

17:00 – Autasustamine (orienteeruvalt) 

 4. Võistlus on PDGA C-tier 

 

III REGISTREERIMINE 

1. Osaleda saab ainult eelregistreerimisega! Registreerimine lõppeb 

18. september 2019 kell 23:59 

2. Registreerida saab Disc Golf Metrix keskkonnas: 

https://discgolfmetrix.com/1061354 

3. Osavõtutasu iga sportlase kohta on 10 eurot (MJ18 osalustasu 5€). 

Osavõtutasu maksta DISCGOLFIKLUBI HOLE-IN-ONE 

arvelduskontole EE392200221050889720 (Swedbank) või 

kohapeal sularahas (teavitades sellest eelnevalt peakohtunikku e-

kirja teel). Ülekande puhul makse selgitusse panna „Pärnumaa 

MV2019, osaleja nimi, klass. 

 

IV OSALEJATELE 

Võistlusele lubatakse maksimaalselt 90 mängijat (registreerimise 

järjekorras). Osa lubatakse võtta kõikidel Pärnumaa omavalitsusüksuste 

territooriumidel elavatel või töötavatel inimestel, Pärnumaa koolide 

https://discgolfmetrix.com/1061354


õpilastel, Pärnumaa spordiklubide liikmetel või Pärnumaale sisse 

kirjutatud inimestel. 

 

V KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE 

ARVESTAMINE 

Võistlused korraldab Pärnumaa Spordiliit ja discgolfi klubi Hole in One. 

Tournament Director (TD) – Margo Peters margo@discsport.ee 

56649492 

CO-TD – Oliver Kihu PDGA #105861 

 

Reeglid 

1. Mängitakse PDGA reeglite järgi (www.pdga.com). Võistluse jooksul 

alkoholi tarbimine ei ole lubatud. 

2. Mängitakse shotgun stardiga 1 ring Valgeranna discgolfi pargi A 

asetusega (muudetakse OB liine) rajal ning üks ring Jõekääru discgolfi 

rajal. Mõlemad 18 korvi.  

3. Pärast I ringi toimub võistlejate ümber grupeerimine tulemuste alusel, 

divisjonide kaupa. 

Võrdsete tulemuste korral auhinnalisel positsioonil selgitatakse 

paremusjärjestus ümbermängimise teel Jõekäärus, alustades esimesest 

rajast kuni esimese eksimuseni. 

Raja reeglid (caddy book) avaldatakse hiljemalt 19.09.2019. Raja 

läbimisel tuleb lähtuda caddy bookist. Kui mängija ei ole kindel reeglite 

tõlgendamises, tuleb läbi mängida mõlemad variandid ning hiljem teeb 

lõpliku otsuse võistluse peakohtunik (TD). 

 

Võistlusklassid 

Võistlustele pääseb maksimaalselt 90 osalejat. Divisjon avatakse ainult 

siis, kui sinna on registreerunud vähemalt 3 osalejat. 

Divisjonid: 

• MJ18 (noored (sündinud 2003 ja hiljem)) 

• FPO (naised) 

• MPO (avatud) 

• MP40 (mehed 40+, sündinud 1979 või varem) 

• MP 50 (mehed 50+, sündinud 1969 või varem) 

 

VI AUTASUSTAMINE 

Divisjonide I - III kohale tulnud sportlasi autasustatakse Pärnumaa 

meistrivõistluste medali, Pärnumaa Spordiliidu diplomi ning korraldaja 

poolt välja valitud lisaauhindadega. Auhinnafond moodustub vähemalt 

50% osalustasudest. Rahalisi auhindu välja ei maksta (Payout 0%). 

Auhinnad iga klassi esikolmikule. 

mailto:margo@discsport.ee
http://www.pdga.com/


Eriauhind hole-in-one (ühe viskega korvi) viskajale. 

 

 

VII MAJANDAMINE 

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse osavõtumaksust,  

Pärnumaa Spordiliidu eelarvest. Võistlejate lähetamise ja toitlustamisega 

seotud kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud 

organisatsioonid. 

 

 

VIII ÜLDISELT 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab Tournament Director. 

Võistluste korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel juhendis 

muudatusi. 

 

 

TD: Margo Peters (margo@discsport.ee, 56649492)  

CO-TD: Oliver Kihu (kihuoliver28@gmail.com; 5056046) 
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