
SAARE MAAKONNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED DI-
SCGOLFIS 2019 

Toimumise aeg 
25.-26.05.2019 

Rajad 
25.05.2019 - Pöide discgolfipark 21 korvi, 2 ringi 
26.05.2019 - Karujärve discgolfipark A asetus 24 korvi 
26.05.2019 - Karujärve discgolfipark B asetus 24 korvi 

Korraldaja 
Pöide spordiselts ja SAARE DISC GOLF MTÜ 

Ajakava: 
25.05.2019 laupäev Pöide discgolfipark 
8.30 -  nägude kontroll, osalustasu maksmine, players pack’i väljastamine 
9.30 – mängijate koosolek 
10.00 – I ringi algus 
12.00 – lõuna 
13.00 - mängijate koosolek 
13.30 – II ringi algus 

26.05.2019 pühapäev Karujärve discgolfipark 
9.30 – mängijate koosolek 
10.00 – I ringi algus, mängitakse A asetust (24 korvi) 
13.00 - lõuna 
14.00 – mängijate koosolek 
14.30 – II ringi algus, mängitakse B asetust (24korvi) 

17.00 – autasustamine 

NB! Ajakavas võib tulla väikeseid muutuseid lõunapauside ja II ringi algustega! 

Formaat 
Mängitakse kokku 4 võistlusringi, millest 2 ringi Pöide discgolfipargis ja 2 ringi Karu-
järve discgolfipargis. 

Divisjonid 
1. Avatud – MPO 
2. Naised – FPO  
3. Meesseeniorid – MP40 (40+ s.o. 1979 ja varem sündinud)  
4. Naisseeniorid – FP40 (40+ s.o. 1979 ja varem sündinud)  
5. Vanemmeesseeniorid – MP50 (50+, s.o. 1969 ja varem sündinud)  
6. Vanemnaisseeniorid – FP50 (50+, s.o. 1969 ja varem sündinud) 
7. Juuniorid – MJ18 (≤18 s.o. 2001 ja hiljem sündinud) 
8. Juuniorid – NJ18 (≤18 s.o. 2001 ja hiljem sündinud) 



Divisjonid 3.-8. eeltoodud loetelus avatakse, kui registreerunud on vähemalt 4 mängi-
jat. MP50 ja FP50 divisjonide mängijad registreeritakse divisjoni mitteavamisell MP40 
või FP40 divisjoni, nende mitteavamisel MPO või FPO divisjoni. MJ18 ja NJ18 di-
visjonide mängijad registreeritakse divisjoni mitteavamisel MPO või FPO divisjoni. 

Reeglid 
Mängitakse enamvähem PDGA reeglite järgi. Liiga palju tähte ei näri – näiteks PDGA 
soovitava dresscode rikkumist ja mõõdukat emotsiooni väljendamist me ei karista. 
Kui aga väidetava reeglite rikkumise tagajärjel keegi võis eelise saada või kellegi 
sooritust sai häiritud, siis puuli enamus otsustab rikkumise toimumise fakti ja karistus 
määratakse vastavalt reeglitele ning märgitakse skoorikaardile. Kui ei saa kokkulep-
pele siis TD kuulutab lõplikku tõde.  
Eelise saamise põhimõttest erandiks on prügi loopimine: esimese rikkumise puhul (2 
tunnistaja olemasolul) on karistuseks skoorile +1 ja teise rikkumise puhul diskvalifit-
seerimine.  
Võistlusklasside esikolmikus võrdsete tulemuste saajate vahel, selgitatakse võitja ki-
ire lõppmänguga Karujärve B 1. – 3. rajal ja vajadusel CTP 6. rajal. 

Puulide moodustamine 
Võistluse esimese ringi puulid moodustuvad juhuslikkuse alusel. Järgmistel ringidel 
moodustatakse puulid divisjonide paremusjärjestuse alusel. 

Skoori märkimine 
Iga puul otsustab (loosib) omavahel skoori märkija. Ametlik skoor märgitakse paberil, 
mille kõik puuli liikmed allkirjastavad ringi lõpus. Tungivalt soovituslik on skoor märki-
da ka elektrooniliselt metrixis, sellisel juhul märgib paberil ja elektrooniliselt erinev 
puuli liige. Enne paberi allkirjastamist kontrollitakse elektroonilise skoori vastavust 
paberil olevale skoorile.  

Registreerimine 
Registreerimine toimub ühes registreerimisvoorus https://discgolfmetrix.com/ või e-
postile saarediscgolf@gmail.com. Registreerimine avatud 19.03.05.2019-24.05.2019 
kell 23.00. 

Osalustasu 
MPO, FPO, MP40, FP40, MP50 ja FP50 divisjonid 20€ (kakskümmend eurot). NJ18/
MJ18 divisjon 5€ (viis eurot). 
Tasumine sularahas kohapeal enne esimese ringi eelset võistlejate koosolekut. 

Autasud ja muu nänn 
Toetajate poolt on igale osalejale välja pandud nn mängija stardipakk.  
Kuna tegu pole PDGA reitingut andva võistlusega, siis rahalisi auhindu PDGA 
mõistes pro klassi võistlejatele ei maksta.  
Igas divisjonis autasustatakse esikolmikuid medalitega ja korraldaja äranägemisel 
muude auhindadega.  
Igas divisjonis Saare maakonna meistri tiitli saab vastava divisjoni lõplikus pare-
mustabelis kõrgeimal kohal olev Saare maakonna elanik. Vastav elukoha info 
kogutakse osalustasu maksmisel enne esimese ringi eelset võistlejate koosolekut ja 
iga võistleja vastutab ise esitatud info õigsuse eest.  

https://discgolfmetrix.com/
mailto:saarediscgolf@gmail.com


Lisaks “Esimesega sisse”, “Postile lähim” auhinnad ja loosiauhinnad toetajatelt. 

Toitlustus 
Mõlemal päeval kohapeale, hind sisaldub osalustasus. 

Võistluste TD – (tankisti alles otsitakse aga küll me võistluse ajaks leiame. Seniks 
kirjutage oma muredest saarediscgolf@gmail.com ).  


