
DISCTROYERI EESTI MEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS 2021

Toimumise aeg: 25.–28. august 2021

Rajad:
PÜHALEPA discgolfipark, Hausma, Hiiu maakond;
RANDMÄE discgolfipark, Mangu, Hiiu maakond

Kategooria: Professional Disc Golf Association (PDGA) XB-Tier

Korraldaja: Eesti Discgolfi Liit (EDGL), Dagö DG

Formaat

Mängitakse kokku 4 võistlusringi. Kõik ringid mängitakse Tee Times
stardiga.

Võistlus on avatud FPO, FP40, MPO, MP40, MP50, MP60 divisjoni
mängijatele.

Ajakava

16.08.2021 Esmaspäev
19.00 – caddy book’ide avaldamine

23.08.2021 Esmaspäev
18.00 – esimese ringi puulide avalikustamine
20.00 – mängijate koosolek (info, meelespea, küsimused-vastused)

24.08.2021 Teisipäev
10.00 – rajad avatud treeninguteks

25.08.2021 Kolmapäev - I RING
08.30 – esimese puuli Tee Time Randmäe (MPO, MP40, MP50, MP60, FPO,
FP40)
21.00 – teise ringi puulide avalikustamine



26.08.2021 Neljapäev II RING
08.30 – esimese puuli Tee Time Pühalepa (MP60, MP50, FPO, FP40, MP0,
MP40)
21.00 – kolmanda ringi puulide avalikustamine

27.08.2021 Reede - III RING
08.30 – esimese puuli Tee Time Randmäe (FP40, FPO, MPO, MP40, MP50,
MP60)
21.00 – neljanda ringi puulide avalikustamine

28.08.2021 Laupäev - IV RING (FINAALID)
08.00 – esimese puuli Tee Time Pühalepa (kohad 41-80 MPO,
kohad 17-32 MP40, MP60, MP50, FP40, MP40, FPO, MPO)
19.00 - auhinnatseremoonia Pühalepa discgolfipargis.

*30 minutit enne iga oma ringi starti kohaloleku kinnitamine esimese tiiala
lähedal korraldaja juures.
Juhul, kui mängija ei kinnita oma kohalolekut määratud ajaks, võib TD otsusega
mängijat rajale mitte lubada.

Korraldajal on õigus ajakavas vajadusel teha muudatusi, sh IV ringi divisjonide
järjestuses.

Reeglid

➢ Mängitakse PDGA reeglite järgi.
➢ Tee Time on 10 intervallidega.
➢ Kohustus osalejatel on tunda reegleid ja neid võistlusringi ajal oma puulis

järgida.
➢ Ringide ajal alkoholi ja tubakatoodete tarvitamine on keelatud!
➢ Alkoholijoobes ja Covid haigustunnustega mängijat rajale ei lubata.

Puulide moodustamine

Kõikidel ringidel moodustuvad puulid divisjonide põhiselt.
Esimesel ringil moodustatakse puulid juhuslikkuse alusel.
Teisel, kolmandal ja neljandal ringil moodustatakse puulid paremusjärjestuse
alusel. Võrdsete tulemuste korral arvestatakse 2. ringi gruppide moodustamiseks
väiksemat PDGA numbrit ja 3. ringi ja 4. ringi moodustamiseks eelmise ringi
tulemust.



Registreerimine

Kasutatakse kaheetapilist registreerimisvoorude süsteemi (aluseks on
PDGA reiting ja kehtiv liikmelisus) discgolfmetrix.com keskkonnas.
https://discgolfmetrix.com/1698146

I voor II voor

Registreerimine 13.07 kell 13.00
–

20.07 kell 13.00
–

19.07 kell 15.00 26.07 kell 15.00

FPO PDGA reiting
860+

PDGA reiting
825+

FP40 PDGA reiting
800+

PDGA reiting
750+

MPO PDGA reiting
960+

PDGA reiting
935+

MP40 PDGA reiting
930+

PDGA reiting
900+

MP50 PDGA reiting
860+

PDGA reiting
825+

MP60 PDGA reiting
830+

PDGA reiting
800+

https://discgolfmetrix.com/1698146


Osalema pääseb kokku 160* mängijat, millest 5 on korraldaja wild
cardid ja 5 on EDGL wild cardid.

Võistlusel on juba koha garanteerinud EMV2020 parimad mängijad,
Eesti Discgolfi Liidu karikasarja 2021 etappide parimad (MPO – 5
parimat, FPO – 2 parimat, MP40 – 3 parimat, MP50 – 1 parim, MP60
– 1 parim) ning Eesti Harrastajate Meistrivõistluste FA2 ja MA3
divisjonide võitjad ning kolm parimat MA2 ja MJ18 (mängivad
MPO-s) divisjoni mängijat.

Kokku pääseb osalema divisjonides alljärgnev arv:
FPO - 20
FP40 - 8
MPO - 80
MP40 - 32
MP50 – 12
MP60 - 8

Koht võistlusel on tagatud, kui see on korraldaja poolt kinnitatud ja
sellekohane märge discgolfmetrixis.com lisatud.

EDGL eraldab liikmesklubidele vastavalt kokkulepitud tingimustele wild carde,
millede saajad tuleb korraldajale edastada koos tasumise kinnitusega
hiljemalt esimese vooru lõpuks ehk 19.07.2021 kell 15.00.

EDGLi liikmesklubide wild card’id arvestatakse seisuga 11.07.2021.

Igal EDGLi liikmesklubil on õigus saada maksimaalselt 3 wild cardi, arvestusega
üle 50 EDGL aktiivset liiget = 3 wild cardi, 30 kuni 49 EDGL aktiivset liiget = 2
wild cardi, 10 kuni 29 EDGL aktiivset liiget = 1 wild card.

Korraldajal on õigus teha gruppides muudatusi, tulenevalt registreerunud
osalejate arvule.

Osalustasu

EDGLi liige 75 € (seitsekümmend viis eurot)
Mängija, kes ei ole EDGL aktiivne liige, lisandub võistlustasu 10 € (kümme
eurot).



Osalustasu peab olema laekunud EDGLi pangakontole registreerimisvooru
lõpuks, milles mängija registreerus. Mängija eemaldatakse nimekirjast makse
mitte tähtaegsel laekumisel ning vabanev koht avaneb ootenimekirjas olijatele.
Mängija ise vastutab osalustasu õigeks kellaajaks laekumise eest. Peale II
registreerimisvooru, vabade kohtade olemasolul, võimalik saada võistlema ainult
kontakteerudes korraldajaga ning esitades maksekorralduse tõendi
taasesitataval kujul.

Osalustasu tagastatakse 100% juhul, kui teatatakse korraldajale oma mitte
osalemisest enne 02. augusti 2021. 50% juhul, kui teatatakse korraldajale mitte
osalemisest vähemalt 7 päeva enne võistluste algust ehk 19. august 2021.
Hilisemal teatamisel ei tagastata osalustasu.

Tasumine
Saaja: Eesti Discgolfi Liit MTÜ
Konto: EE441010220237892220
Selgitus: EMV 2021, divisjon, eesnimi, perekonnanimi

või

Stebby keskkonnas: https://app.stebby.eu/event/4988

Majandamine

Auhinnafond moodustub 50% laekuvatest osavõtumaksudest makstakse välja
iga divisjoni 20% parimatele ülekandega mängija kontole. Ülekande puhul
rakendub Eesti Vabariigis kehtiv tulumaksu seadusest tulenev nõue.

Igas divisjonis selgitatakse välja Eesti Meister ja autasustatakse esikolmikuid
EDGLi poolt medalitega.

Paremusjärjestuse selgitamine

Võrdsete tulemuste korral esikolmikus selgitatakse võitja kiire lõppmänguga
esimese eksimuseni. Mängitavad rajad teavitab TD mängijate koosolekul.

https://app.stebby.eu/event/4988


Viisakus

Riitetusel kinni pidada PDGA reeglitest.
Riietus olgu puhas ja korralik. Soovituslik on kanda kraega nööpidega ehk polo
särki või tehnilist treeningsärki. Keelatud on väljaveninud, määrdunud,
ebasobiva kirjaga puuvillased T-särgid, varrukateta särk (maika) ja dressipüksid.

Juhendis tehtavate muudatuste korral teavitatakse osalejaid discgolfimetrix.com
keskkonna kaudu e-kirja teel.

Võistluse korraldusmeeskond

TD Romet Keskla #80065
Telefon: +372 5688 1400
E-mail: rometkeskla@hotmail.com

CO-TD Marek Põder #64003
Telefon: +372 5280 886
marekpoder@gmail.com

Merje Põder #88867
Telefon: +372 5691 4055
E-mail: merjep@gmail.com

EMV kaebuse lahendmise komisjon
Raimo Kimmel
Margo Peters
Jako Känd
Anré Vooremaa
Romet Keskla


