
Eesti Talvised Meistrivõistlused 2023

JUHEND

Korraldaja: Eesti Discgolfi Liit

Rada: Kõrvemaa ja Kiiu discgolfipargid

Aeg: 17.-19.02.2023

Formaat: PDGA C-Tier

Ajakava*1:

Neljapäev, 16.02

Rajad avatud treeninguteks.

Reede, 17.02 -  I võistlusring

Kiiu – MP40, MPO, MJ18 – kell 8.30 esimese grupi start.

Kõrvemaa – MA3, MP60, MP50, FPO, FP40, FP50, FJ18, MJ15 – kell 8.30 esimese grupi start.

Stardid on 10-minutilise intervalliga. Võistlejad peavad oma kohaloleku esimesel tiil

registreerima vähemalt 30 minutit enne oma stardiaega, esimene grupp vähemalt 15 minutit

enne oma stardiaega.

Laupäev, 18.02 - II võistlusring

Kiiu – MA3, MP60, MP50, FPO, FP40, FP50, MJ15, FJ18 – kell 8.30 esimese grupi start.

Kõrvemaa – MPO, MP40, MJ18 – kell 08.30 esimese grupi start.

1 Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi ajakavas, teavitades sellest osalejaid esimesel võimalusel (sh
muuta divisjonide jaotust radade vahel, kus osaleb 20 või vähem osalejat)



Stardid on 10-minutilise intervalliga. Võistlejad peavad oma kohaloleku esimesel tiialal

registreerima vähemalt 10 minutit enne tiiaega. Võimalik teha ka elektrooniline kohaloleku

registreerimine.

Pühapäev, 19.02 – FINAALRING

Kõrvemaa – MPO (~50%), MP40, MJ18, MPO (~50%) – kell 8.30 esimese grupi start.

Kiiu – MA3 (~50%), FP50, FP40, MP60, MP50, MJ15, FP18, FPO, MA3 (~50%) – kell 8.00

esimese grupi start.

Stardid on 10-minutilise intervalliga. Võistlejad peavad oma kohaloleku esimesel tiialal

registreerima vähemalt 10 minutit enne tiiaega. Võimalik teha ka elektrooniline check-in.

Autasustamine toimub  Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses.

Divisjonid:

1. Avatud – MPO

2. Seeniorid – MP40 (40+ s.o. 1983 ja varem sündinud)

3. Vanem meesseeniorid – MP50 (50+, s.o. 1973 ja varem sündinud)

4. Grandseeniorid – MP60 (60+, s.o. 1963 ja varem sündinud)

5. Naised – FPO

6. Naisseeniorid – FP40 (40+ s.o. 1983 ja varem sündinud)

7. Vanem naisseeniorid - FP50 (50+, s.o. 1973 ja varem sündinud)

8. Juuniorid – MJ18 (≤18 s.o. 2005 ja hiljem sündinud)

9. Naisjuuniorid - FJ18 (≤18 s.o. 2005 ja hiljem sündinud)

10. Juuniorid - MJ15 (≤15 s.o. 2008 ja hiljem sündinud)



11. Harrastajad – MA3 (PDGA reiting <900)

Divisjon avatakse, kui registreerunud on vähemalt 4 mängijat. Kui III registreerimisvooru

lõpuks on divisjonis registreerunuid vähem kui 4, siis divisjoni ei avata ning registreerunud

mängijad tõstetakse ümber tema vanusele lähimasse divisjoni, olenemata reitingulistest

nõuetest. Kui mängija kvalifitseerub PDGA reitingu põhjal MA3 divisjoni, võib mängija valida

osalemise selles divisjonis, kui seal on vabu kohti.

Registreerimine:

Kasutatakse kolmeetapilist registreerimisvoorude süsteemi. Registreerimine toimub

aadressil: https://discgolfmetrix.com/2430138

NB! Mängija koha võistlusel kinnitab EDGL-i lisatud märge võistleja nime taga discgolfmetrix

keskkonnas. Kuni mängija ei ole võistlusele kinnitatud, kohta ei tagata.

Tabel 1 Registreerimise voorud ja tingimused

I voor
12.01.23 kell 13 –
18.01.23 kell 15

II voor
19.01.23 kell 13 –
25.01.23 kell 15

III voor
26.01.23 kell 13 –
31.01.23 kell 15

MPO 940+ 910+ nõutud PDGA liikmelisus

MP40 900+ 870+ nõutud PDGA liikmelisus

MP50 850+ 825+ nõutud PDGA liikmelisus

MP60 750+ 700+ nõutud PDGA liikmelisus

FPO 850+ 800+ nõutud PDGA liikmelisus

FP40 700+ Nõutud PDGA reiting > 0 nõutud PDGA liikmelisus

FP50 600+ Nõutud PDGA reiting > 0 nõutud PDGA liikmelisus

https://discgolfmetrix.com/2430138


MA3 850-899 800-899 nõutud PDGA liikmelisus

MJ18 900+ 850+ nõutud PDGA liikmelisus

MJ15 750+ Kõik mängijad Kõik mängijad

FJ18 Kõik mängijad Kõik mängijad Kõik mängijad

Mängijatel peab olema kehtiv PDGA liikmelisus, va FJ18 ja MJ15 osalejatel.

Maksimaalne mängijate arv on 288, millest 10 kohta on eraldatud korraldajale ja ligikaudu

50 kohta EDGL-i liikmesklubidele vastavalt EDGL-i kodulehel toodule. Klubidele jagatavate

wild card’ide arv sõltub aktiivse EDGL-i liikme staatusega klubiliikmete arvust seisuga

31.12.2022.

Garanteeritud kohtade arv divisjonides: MPO – 80 kohta; FPO – 20 kohta; MA3 – 72 kohta;

MP40 – 48 kohta; MP50 – 16 kohta; MP60 – 12 kohta; FP40 – 8 kohta; FP50 - 4 kohta; MJ18 –

16 kohta; MJ15 - 8 kohta; FJ18 - 4 kohta. Juhul, kui mõnes divisjonis garanteeritud kohtade

arv ei täitu, jagatakse kohad ootenimekirja olemasolu korral teiste divisjonide vahel

proportsionaalselt.

Osalustasud:

Osalustasu MPO, FPO, MP40, FP40, MP50, FP50, MP60 ja MA3 divisjonis on 50 €. MJ18

divisjonis on osalustasu 30 €, MJ15 ja FJ18 divisjonis 15 €. Osalustasule lisandub 10 € juhul,

kui mängija ei ole EDGL-i liikmesklubi liige või kui tal ei ole aktiivne EDGL-i liikmestaatus. Ei

rakendu MJ18, MJ15 ja FP18 divisjoni mängijatele.

Osalustasu peab olema laekunud registreerimisvooru lõpuks, vastasel juhul mängija

eemaldatakse nimekirjast ja vabanev koht läheb ootenimekirja alusel järgmisele mängijale.

Järgmises voorus on võimalus mängijal uuesti registreerida.

Tasumine pangaülekandega:

Saaja: Eesti Discgolfi Liit

IBAN: EE441010220237892220



Selgitus: TALVISED2023, Divisjon, Eesnimi, Perekonnanimi, PDGA number

või https://app.stebby.eu/event/6503

Registreerimise tühistamine: Osalustasu maksnud mängija registreerimise tühistamine

toimub ainult e-posti teel: sport@discgolfiliit.ee. Osalustasu tagastamine vastavalt PDGA

reeglitele. Kõik erisused räägitakse läbi TD-ga.

Majandamine:

Laekuvatest osalustasudest 50% kuulub väljamakstavasse auhinnafondi ning makstakse välja

iga divisjoni 15 protsendile parematele. Täpne väljamakse suurus ja saajate hulk selgub

registreermisvoorude lõpuks, mil on välja jagatud ka kõik wild card’id. MJ18, MJ15, FJ18 ja

MA3 divisjonis on mitterahalised auhinnad. Igas divisjonis autasustatakse esikolmikuid

medalitega. Korraldaja võib välja panna lisaauhindu.

Reeglid:

Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association – pdga.com/rules) reeglite järgi ja

vastavalt caddy book’is toodud raja reeglitele. Lõplikud caddy book’id avaldatakse hiljemalt

13.02.2023 kell 20.00.

Klubidele jagatav wild card´ide arv arvestatakse seisuga 31.12.2022. Hiljemalt 29.01.23 kell

20:00 peab EDGL-ile olema laekunud wild card’i saaja(te) nime(d) aadressile

info@discgolfiliit.ee ning mängijate osalustasud. Wild card’i saaja peab vastama viimase

vooru registreerimise nõuetele.

Tubakatoodete ja alkoholi tarbimine on võistlusringide ajal keelatud. Talviste olude puhul

võib mängija soovi korral kinnitada ketaste külge lindid. Vastavalt PDGA reeglitele on grupil

kohustus märkida tulemused vähemalt kahte skooritabelisse. Eesti Talvistel Meistrivõistlustel

on kohustuslik märkida tulemused nii discgolfmetrix kui PDGA keskkonnas. Lingid ja paroolid

tulemuste märkimiseks jagatakse hiljemalt võistluse alguses rajale minnes. Kui mingil

põhjusel grupp kahte elektroonilisse keskkonda märkida ei saa, tuleb kasutada

paberskoorkaarti, mille tagab korraldaja. Tulemuste allkirjastamine on kohustuslik ja see

toimub PDGA skoori märkimise keskkonnas või paberskoorkaardil. Võrdsete tulemuste korral

https://app.stebby.eu/event/6503
mailto:sport@discgolfiliit.ee
http://www.pdga.com/rules
mailto:info@discgolfiliit.ee


selgitatakse poodiumikohad kiire lõppmänguga. Mängitakse seni, kuni on selgunud

ümbermängimise võitja.

Majutus ja toitlustus:

Majutust ja toitlustust pakub Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus.

Täiendav info:

Võistluse TD: Jako Känd; #64539; +372 56659470; email: sport@discgolfiliit.ee (radade info

ja üldine korraldus).

Co-TD: Merje Põder; #88867; (PDGA reeglid ja üldine korraldus - Kõrvemaa)

Co-TD: Margo Peters #64014 (jooksvad küsimused kohapeal - Kiiu)

Kommunikatsioon: Silja Madison #105810 press@edgl.ee

mailto:stk@discgolfiliit.ee
mailto:press@edgl.ee

