
  

 

SINDI OPEN 2021 
Discgolfivõistlus PDGA C-tier 

 

JUHEND 

Korraldaja: Discgolfiklubi Albatross 

TD – Meeri Rätsep #108961 

CO-TD – Raimo Kimmel #51683 

 

AEG: 22.05.2021 

KOHT: Sindi discgolfi park 

AJAKAVA: 

9:00 – 09:30 Kohaloleku kontroll 

10:00 I ringi algus 

12:30 Lõuna (ei pakuta kohapeal) 

13:15 II ringi puulide avalikustamine 

13:30 II ringi algus 

Autasustamine jooksvalt peale mängu 

Korraldajal on õigus teha ajakavas jooksvalt muudatusi 

FORMAAT: Kaks ringi mängitakse shotgun stardiga (kõik grupid lähevad korraga rajale). 

Esimese ringi grupid moodustuvad loosimise/juhuslikkuse alusel, discgolfmetrixi abiga. Teise 

ringi grupid moodustuvad divisjonide siseselt paremusjärjestuse alusel. 

DIVISJONID: 

FPO - naised 

MPO – PDGA reiting 900 ja kõrgem 

MP40 – sündinud 1981 ja varem 

MA3 - PDGA reiting 899 ja madalam 

PDGA liikmelisus ei ole nõutud 

 

REGISTREERIMINE: 

Registreerimine toimub discgolfmetrix.com keskkonnas https://discgolfmetrix.com/1657613  

Registreerimine algab 04.05 kell 18:00 

Maksimaalne võistlusel osalejate arv on 90, millest 10 on korraldaja wild cardid.   

https://discgolfmetrix.com/1657613


  

 

OSALUSTASU:   

Osalustasu on 20€.  

Osalustasu peab olema laekunud hiljemalt 18.05 kell 15:00 Discgolfiklubi Albatross MTÜ 

arvele. Makse mittelaekumisel õigeaegselt, mängija kustutakse nimekirjast. Ootejärjekorra 

olemasolul on vabanenud kohale eelisõigus ootejärjekorra numeratsiooni alusel eespool 

asuval mängijal. Kõik kes pääsevad mängule ootejärjekorrast peavad tasuma osalustasu 

hiljemalt 21.05 kell 15:00. 

Osalustasu tagastatakse 100% juhul, kui korraldajale teatatakse 5 päeva enne võistluse algust 

mitte osalemisest. Osalustasust tagastatakse 50% juhul, kui korraldajale teatatakse 3 päeva 

enne võistluse algust mitte osalemisest. Hilisemal teavitamisel osalustasu ei tagastata. 

Tasumine: 

Saaja: Discgolfiklubi Albatross MTÜ 

Konto: EE271010220276631222 

Selgitus: Sindi Open 2021, divisjon, nimi 

Stebby: https://app.stebby.eu/event/4834 

 

REEGLID:  

Võistlusel lähtume hetkel Eesti Vabariigis kehtivatest Covid-19 piirangute nõuetest. 

Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi. Tulemuste 

märkimiseks kasutatakse discgolfmetrix keskkonda ja PDGA veebipõhist tulemuste 

märkimise keskkonda. Iga mängija peab oma tulemuse kinnitama PDGA veebipõhises 

tulemuste märkimise keskkonnas. Võrdsete tulemuste korral auhinnalistele kohtadele 

selgitatakse paremusjärjestus ümbermänguga korraldaja poolt valitud radadel. Caddybook 

avaldatakse 5 päeva ennem võistlust. 

AUTASUSTAMINE:  

Osalustasudest 60% läheb auhindadeks (PRO payout 0%). Iga divisjoni kolme parimat 

autasustatakse karikaga. Lisaks on parimatele auhinnad erinevate toetajate poolt.  

Lisainfo:  

Meeri Rätsep – mratsep12@tmk.edu.ee / 55688746 

Raimo Kimmel – raimo.kimmel@gmail.com / 5178935 
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