
J U H E N D 

 

I EESMÄRK 

Selgitada välja Pärnumaa radadel parimad mängijad, julgustada mängijaid omavahel talvel võistlema, pakkuda sõbralikku 

mõõduvõtu võimalust seltskonnas ja veeta lõbusalt aega.  

 

II VÕISTLUSTE AEG, KOHT, AJAKAVA 

1. Võistlus toimub 05. märts 2022. a 

2. Mängitakse Jõulumäe punase raja pro asetust ja Jõekääru discgolfipargis Eesti Talviste Meistrivõistluste 2022 

asetust (kokku 2x18 korvi) 

3. Ajakava: 

09:15 – 09:40 Kohaloleku kontroll (kohustuslik), osalustasu maksmine kohapeal 

09:40 – Mängijate koosolek, raja reeglite tutvustus 

10:00 – I ring (1x18 korvi Jõulumäe punane PRO rada) 

12:30 – Lõuna  

13:45 –II ringiks valmistumine (tiialadele liikumine) 

14:00 – II ring (Jõekääru discgolfipark) 

16:45 – Autasustamine (orienteeruvalt) 

 

  



III REGISTREERIMINE 

1. Osaleda saab ainult eelregistreerimisega! Registreerimine lõppeb 04. märts 2022 kell 21:00 

2. Registreerida saab Disc Golf Metrix keskkonnas: https://discgolfmetrix.com/1968163 

3. Osavõtutasu iga sportlase kohta on 15 eurot (MJ18 osalustasu 10€). Lisandub 1 euro vabatahtlik Hole in One pott. 

Osavõtutasu maksta DISCGOLFIKLUBI HOLE-IN-ONE arvelduskontole EE392200221050889720 (Swedbank), 

STEBBY kontoga: https://app.stebby.eu/event/5231 või kohapeal sularahas. Sularahas võtta palun täpne summa, et oleks 

võimalik kontaktivabalt tasumine. Kohapeal on kasutada soovi korral desinfitseerimise vahendit. 

 

IV OSALEJATELE 

Võistlusele lubatakse maksimaalselt 90 mängijat (registreerimise järjekorras).  

 

V KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE 

ARVESTAMINE 

Võistlused korraldab discgolfi klubi Hole in One, Pärnumaa Spordiliit. 

 

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

 

Reeglid 

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

2. Mängitakse shotgun stardiga 2 ringi: Jõulumäe punane PRO rada ja Pärnu Jõekääru discgolfipargi Eesti talviste 

Meistrivõistluste 2022 rada. Raja reeglid: Jõulumäe - https://www.discgolfirajad.ee/park/joulumae-discgolfi-park-punane/ 

ja Jõekääru - https://www.discgolfirajad.ee/park/parnu-joekaaru-discgolfipark-eesti-talvised-meistrivoistlused-2022/ 

 

3. Peale I ringi toimub võistlejate ümber grupeerimine ja võistlejad jagatakse puulidesse divisjonide kaupa. Esimese ringi 

https://app.stebby.eu/event/5231
mailto:margo@discsport.ee
http://www.pdga.com/
https://www.discgolfirajad.ee/park/joulumae-discgolfi-park-punane/
https://www.discgolfirajad.ee/park/parnu-joekaaru-discgolfipark-eesti-talvised-meistrivoistlused-2022/


grupid loositakse. Võrdsete tulemuste korral auhinnalisel positsioonil selgitatakse paremusjärjestus ümbermängimise teel, 

alustades esimesest rajast kuni esimese eksimuseni. 

4. Karikasarja üldarvestuse punktid jaotatakse lõpptulemuse järgi vastavalt üldjuhendile. 

 

 

Divisjonid 

Võistlustele pääseb maksimaalselt 90 osalejat. Divisjon avatakse 

ainult siis, kui sinna on registreerunud vähemalt 4 osalejat. 

Divisjonid: 

• MJ18 (noored - sündinud 2004 ja hiljem);  

• FPO (naised);  

• MPO (avatud);  

• MP40 (seeniorid 40+, sündinud 1982 või varem); 

• MA3 (metrix reiting 899 või madalam) 

 

VI AUTASUSTAMINE 

Divisjonide I - III kohale tulnud sportlasi autasustatakse korraldaja poolt välja valitud auhindadega (st. rahalisi 

väljamakseid ei tehta). Auhinnafond moodustub vähemalt 50% osalustasudest. 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 või ülekandega enne võistlust). Vastavalt üldjuhendile hole in one viske eest antakse maksimaalselt 5 lisapunkti 

hole in one visanud mängijale. Lisaks võitjatele Pärnumaa meistritiitel ja esikolmikule Pärnumaa Meistrivõistluste 

medalid. 

 

 



VII MAJANDAMINE 

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse osavõtumaksust. Hea meel on ka teatada, et seekord paneb õla alla OÜ 

Hellar & Pojad, kes kelle poolt kiirematele registreerijatele karp magusaid kõrsikuid 

(https://www.facebook.com/MagusK6rsik) 

 

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, 

millest teavitatakse osalejaid. Raja reeglid on lisatud juhendi lõppu. Võistluse jooksul on alkoholi tarbimine keelatud. 

Alkoholijoobes isikuid võistlusele ei lubata. Tubakatoodete tarbimine on lubatud ainult üleminekutel ja gruppides, kus ei 

ole MJ18 võistlejaid. 

 

Võistluse korraldamisel järgitakse COVID piiranguid –  

 14.02.2022 seisuga COVID tõend ei ole kohustuslik. Osalema on lubatud ainult terved inimesed. Haigusnähtudega 

on võistlustel osalemine keelatud. Täpsema info leiate: https://www.kriis.ee/haridus-tootamine-ja-

teenused/huvitegevus-ja-taienduskoolitus/sportimine-laagrid-voistlused 

 

 

 

 

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

CO-TD – Rene Mengel PDGA #44899 
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