
Juhend 

Eesmärk:   
Edendada discgolfikultuuri ja -turismi ja pakkuda eelkõige amatöör mängijaile lõbusat discgolfipäeva 
sõprade seltsis. Võimaldada discgolfihuvilistel ennast proovile panna 100 korviga discgolfirajal. 
 
Maraton: 
Mängitakse 100 korvi selleks spetsiaalselt paigaldatud 100 korvilisel rajal. Kogu raja pikkus on 
linnulennul umbes 10-12km, seega tuleks arvestada vajadusega läbida päeva jooksul ~12-18km. Rada 
läbib mitmel korral (3 kuni 4korda, oleneb asukohast) toitlustuspunkti, kus saab sooja sööki ja 
joogipoolist. Toitlustus ei sisaldu osalustasu hinnas. Toitlustuspunktid ja võistluse staap asuvad 
lähestikku ning seal on elementaarne esmaabi ning WC.  
 
Ajakava:  
Asukoht  Kuupäev  Kohaloleku kontroll Ringi algus 
Jõulumäe:  4 juuli 2021  7:30 – 8:30  9:00 
Holstre-Polli:  20 august 2021 7:30 – 8:30  9:00 
Keila:  26 september 2021 7:30 – 8:30  9:00 
 
*Autasustamine esimesel võimalusel (eelmistel kordadel u. Kell 18:30). 
 
Reeglid: 
Mängitakse PDGA reeglite järgi. Viigilise tulemuse korral vaadatakse birdide(birdie ja parem) arvu, kui 
see on võrdne, siis par arvu jne. Kui kõik eelnev on võrdne, siis al. viimasest rajast võrreldakse 
tulemusi. Erandid: Kiiremad puulid tuleb nende soovil endast mööda lasta. Söögipausile minnakse 
kogu puuliga, teised puulid võivad sellel ajal teist rajal mööduda.  
 
 
Divisjonid: 
Maksimaalselt pääseb võistlema 400 mängijat.  Võistlus toimub minimaalselt 150 osalejaga. 
Moodustatakse kolm võrdsete osalejate arvuga divisjoni discgolfmetrix reitingute alusel: 
 
Tegijate punt    kõrgeimad reitingud  (u. 33%) 
Veits nagu tuleb juba  keskmiselt head reitingud  (u. 33%) 
Alles alustan aga ikka olen tubli ilma reitinguta ja alustavad (u. 33%) 
 
Divisjonid moodustatakse kui on teada võistlejate täpne arv. Võimalik, et see on võistluspäeval peale 
ringi algust mõne tunni jooksul. 
 
Puulid: 
Teil on võimalik registreerumisel ise oma puul/punt kokku panna (maksimaalselt kuni nelja liikmeline)  
Juhul kui te seda teinud pole, paneb korraldaja teid puulidesse juhuslikuse alusel.  
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Registreerumine ja osalustasud: 
 
Võistlusele registreerimine toimub dgmtrx.com keskkonnas: https://discgolfmetrix.com/1614717 
 
Jõulumäe 100:  https://discgolfmetrix.com/1614888 
Holstre-Polli 100: https://discgolfmetrix.com/1614899 
Keila 100:  https://discgolfmetrix.com/1614907 
 
*Esimene voor (eelregistreerumine soovitud osavõistlustele/tele) toimub 05.04.2020 – 30.05.2021 
 29€ - sisaldab ühe etapi osalustasu (eelregistreerujatele nimeline minimarker). 
 
*Teine registreerumise voor algab 30 päeva enne igat etapi algust ja kestab 25 päeva. 
 35€ - sisaldab konkreetse etapi osalustasu. 
 
*Kolmas registreerumise voor algab 5 päeva enne võistlust ja kestab võistluspäeva hommikuni. 
 40€ - sisaldab konkreetse etapi osalustasu. 
 
Iga järgmine voor avatakse kui vabu kohti on. Igale etapile pääseb maksimaalselt 400 osalejat.  
Osalustasu tagastamine:  
Osalustasu ei tagastata. Kui osalustasu maksnud mängija ei saa osaleda, siis tuleb tal otsida endale 
asendusmängija! 
Osalustasu tagastatakse juhul kui võistlust ei toimu.  
 
Registreerumine loetakse teostatuks kui võistlustasu on laekunud korraldaja pangakontole.  
 
Võistluse eest saab tasuda: 
 
Saaja: MTÜ Keila Mets 
A/A: EE132200221049632001 
Selgitus: Nimi ja Perekonnanimi, võistluse asukoht (Jõulumäe100/Holstre100/Keila100). 
 
Auhinnad  
 
*Igale osalejale meened (players package)  
*Iga mängija osaleb loosis etapi peaauhinnale 
*Igal etapil divisjonide esikolmikutele karikad ja esemelised auhinnad. 
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