ÜLDJ U H E N D
I EESMÄRK

II VÕISTLUSTE AEG, KOHT, AJAKAVA
Nädalavõistlus toimub tavapäraselt neljapäeviti ning erinevatel Pärnumaa
radadel. Üldjuhul algusaeg 18:15. Täpsem ajakava koos vajaliku lisainfoga
ilmub discgolfmetrix.com keskkonda https://discgolfmetrix.com/1689806
iga etapi kohta eraldi. Võistlused on planeeritud läbi viia mai 2021 kuni
september 2021.
III REGISTREERIMINE
1. Osaleda saab https://discgolfmetrix.com/1689806 keskkonnas
registreeritud mängija (valida tuleb õige etapp).
NB! Kinni peab pidama COVID-19 reeglitest ja piirangutest1.
Registreerimine lõppeb üldjuhul 30 minutit enne võistluse algust.
2. Osavõtutasu iga sportlase kohta on 5 eurot (DG klubi Hole in One
liikmetel 4€). Osavõtutasu sisaldab 1€ hole in one potti, mis jaguneb
vastavalt juhendile.
Palume kaasa võtta täpne summa! Raha saab maksta kontaktivabalt
IV REEGLID
1. Igale etapi puhul tutvustatakse reeglid eraldi vastavalt rajale.
Mängitakse PDGA reegleid järgides.
2. Maksimaalne osalejate arv antakse iga etapi registreerimisel teada
(radade arv X 5) registreerimiskeskkonnas.
V KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE
ARVESTAMINE
Võistlused korraldab discgolfi klubi Hole in One koostöös Pärnumaa
Spordiliiduga.
Läbiviijaks dg klubi Hole in One nädalamängu meeskond – kontaktisik:
Margo Peters margo@discsport.ee; +37256649492
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https://www.kriis.ee/et/sporditegevus-valirajatised-treeninglaagrid

Divisjonid
Divisjon avatakse ainult siis, kui sinna on registreerunud vähemalt 4
osalejat.
Divisjonid:
• Metrixi reiting 900+
• Metrixi reiting 851-899
• Metrixi reiting 850 ja alla selle
• Naised
Vajadusel võib divisjone lisada/muuta teavitades osalejaid registreerimise
tingimustest igal etapil eraldi. Kui divisjonis on vähem, kui neli mängijat,
siis korraldajal on õigust isikud paigutada ümber järgmisesse gruppi (nt
850 ja alla reitinguga mängijad tõsta 851-899 gruppi).
VI AUTASUSTAMINE
Divisjonide I - III kohale tulnud sportlasi autasustatakse esemeliste
auhindadega. Korraldaja võib lisada muid meeneid ja loosiauhindu. Kui
divisjonis on kuni 5 osalejat, autasustatakse võitjat, kuni 9 osalejat 2
esimest kohta ja 10+ osalejat 3 esimest kohta. Korraldajal on õigus
vastavalt osalejate arvule lisada auhindu ka 4, 5 jne kohale, teavitades
sellest osalejaid vahetult enne võistluse starti. Lisaks võidakse välja panna
CTP (lähim postile) ja loosiauhindu.
VII MAJANDAMINE
Võistluste läbiviimisega seotud kulud ja auhinnad kaetakse
osavõtumaksust. Iga etapi osalustasu sisaldab Hole in one potti. Pott
jaguneb – 50 senti pikad rajad (rajad, mille rajakaardil on pikkuseks 90 ja
rohkem meetrit) ning lühikesed rajad (rajakaardil pikkus 89 või vähem).
90+ meetrit rajal hole in one visates saab võistleja „pika raja“ poti, alla 90
m rajal, saab „lühikese raja“ poti. Kui ühel võistlusel visatakse samas
kategoorias mitu hole in one, siis antud poti summa jagatakse viskajate
vahel võrdsetes osades.
2021 aastal Pärnumaa nädalamängul osalejate vahel loositakse välja GRIP
EQ Tour kott mudel AX4 (pilt illustratiivne). Iga kolmas nädalavõistlusel
osalemine annab ühe hääle loosikasti. Seega (kolmel nädalavõistlusel
osalemine 1 hääl, 6-l osalemine 2 häält jne). Mängijate vahel, kes osalevad
kõikidel nädalamängu etappidel 2021 aastal, loositakse välja eriauhind!

VIII ÜLDISELT
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja.
Võistluste korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel juhendis
muudatusi, teavitades sellest osalejaid.

Juhendi koostas:
Margo Peters (margo@discsport.ee, +37256649492)

