
J U H E N D 

 

I EESMÄRK 
Selgitada välja parimad Pärnumaa radadel mängijad, julgustada mängijaid omavahel talvel 

võistlema, pakkuda sõbraliku mõõduvõtu võimalust heas seltskonnas ja veeta lõbusalt aega. 

II VÕISTLUSTE AEG, KOHT, AJAKAVA 
1. Võistlus toimub 07. detsembril 2019. a 

2. Mängitakse Valgeranna discgolfi pargi B asetusega rajal (2x18 korvi). NB! Võistlus ei ole 

PDGA. 

3. Ajakava: 

08:30 - 09:30 Discgolfi mängu ja reeglite tutvustamine (eelneva registreerimise 

korral vastavalt üldjuhendile) 

09:30 – 09:40 Kohaloleku kontroll (kohustuslik) 

09:40 – Mängijate koosolek, raja reeglite tutvustus 

10:00 – I ring 

12:30 – Lõuna (ei pakuta kohapeal) 

13:30 – kogunemine II ringiks, skoorkaartide jaotamine 

13:45 – II ring 

15:30 – Autasustamine (orienteeruvalt) 

 

III REGISTREERIMINE 
1. Osaleda saab ainult eelregistreerimisega! Registreerimine lõppeb 05. detsember 2019 kell 21:00 

2. Registreerida saab Disc Golf Metrix keskkonnas: https://discgolfmetrix.com/1121301 

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

discgolfiklubi Hole-In-One arvelduskontole (Saaja: DISCGOLFIKLUBI HOLE-IN-ONE; 

EE392200221050889720 (Swedbank)) või kohapeal sularahas. 

 

IV OSALEJATELE 

Võistlusele lubatakse maksimaalselt 90 mängijat (registreerimise järjekorras).  

 

V KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE 

ARVESTAMINE 
Võistlused korraldab discgolfi klubi Hole in One, Pärnumaa Spordiliit ja ning Tartu Ülikooli Pärnu 

kolledži tudengid. 

Tournament Director (TD) – Margo Peters margo@discsport.ee +372 56649492 

Reeglid 
1. Mängitakse PDGA reeglite järgi (www.pdga.com).  

2. Mängitakse shotgun stardiga 2 ringi Valgeranna discgolfi pargi B asetusega. Mõlemad ringid 

mängitakse 18 korvi ja kasutatakse OB alasid. Valgeranna raja reeglid on lisatud juhendi lõppu. 

https://discgolfmetrix.com/1121301
mailto:margo@discsport.ee
http://www.pdga.com/


3. Pärast I ringi toimub võistlejate ümber grupeerimine tulemuste alusel, võistlusklasside kaupa. 1 

ringil toimub grupeerimine juhuse alusel (metrix autopuulid) 

Võrdsete tulemuste korral auhinnalisel positsioonil selgitatakse paremusjärjestus ümbermängimise 

teel, alustades esimesest rajast kuni esimese eksimuseni. 

Karikasarja üldarvestuse punktid jaotatakse lõpptulemuse järgi vastavalt üldjuhendile. 

 

Divisjonid 
Võistlustele pääseb maksimaalselt 90 osalejat. Divisjon avatakse ainult siis, kui seal osaleb 

vähemalt 4 mängijat. Kui registreerunuid on vähem, siis tõstetakse mängijad ümber järgmisesse 

võimalikku divisjoni. Kasutatakse ainult amatööride divisjone. 

Divisjonid: 

• MJ18 (noored - sündinud 2002 ja hiljem); 

• FA1 (edasijõudnud naised); 

• MA1 (edasijõudnud); 

• MA40 (amatöör seeniorid 40+, sündinud 1980 või varem); 

 

NB! PDGA reitingu piirangud ei kehti 

 

VI AUTASUSTAMINE 
Võistlusklasside I - III kohale tulnud sportlasi autasustatakse medaliga ning korraldaja poolt välja 

valitud lisaauhindadega. Auhinnafond moodustub vähemalt 50% osalustasudest. Rahalist 

väljamakset ei toimu. Auhinnad on esemelised. 

20% osalustasudest läheb karikasarja üldarvestuse võidufondi. 15% läheb vastavalt üldjuhendile 

heategevuseks ning 15% korralduskuludeks. Hole in one pott on vabatahtlik 1 euro, mis lisandub 

osalustasule (makstakse võistluspaigas kohapeal). 

 

VII MAJANDAMINE 
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse osavõtumaksust. 

 

VIII ÜLDISELT 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab Tournament Director. Üldjuhendis on kirjeldatud 

karikasarja punktiarvestus ja muud olulised reeglid. Võistluste korraldaja jätab endale õiguse teha 

vajadusel juhendis muudatusi.  

 

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

CO-TD – Oliver Kihu PDGA #105861 
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MANDO 

Kohustuslik raja punkt ehk mando 

(kask), millest tuleb mängida paremalt. 

Eksimuse korral karistus +1 ja järgmine 

vise DZ. OB asfalt vasakul ja paremal. 

Eksimuse korral karistus +1 



  

Saarerada. Kõik ala väljaspoolt 

saart on OB ala. Hazard reegel. Iga 

vise, mis ei peatu saarel on +1 

karistus. Jätkad viset sealt, kus 

ketas peatus. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

MANDO MANDO 

DZ 

Kohustuslikud raja punktid ehk 

mandod (märgitud punase lindiga). 

Tuleb visata kahe mando vahelt läbi. 

Eksimuse korral DZ ja karistuseks +1 



 



 



 



 

Saarerada. Mänguala on tiialast OB 

jooneni ning korvi ümber olev saar. Kui 

esimene vise läheb OB-sse, siis järgmine 

vise DZ. Edasi OB eksimuse korral 

tavaline OB reegel. 



 

OB vasakul ja paremal märgitud 

tikkudega. Tavaline OB reegel 



 

OB vasakul kõnnitee mänguala 

poolne serv ja paremal märgitud 

tikkudega. Korvi taga olev asfalt. 

Tavaline OB reegel 



 


