
EESTI HARRASTAJATE MEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS 2019

Toimumise aeg: 05.–07. juuli 2019
Rajad: KÕRVEMAA, Prodigy discgolfipark, Aegviidu; KIIU, Nordic Houses
Discgolf Park, Kiiu
Kategooria: Professional Disc Golf Association (PDGA) XC-Tier
Korraldaja: Eesti Discgolfi Liit (EDGL), #TeamPinkPurple

Ajakava

01.07.2019 Esmaspäev
19.00 – caddy book’ide avaldamine
20.00 – mängijate koosolek (info, meelespea, küsimused-vastused)

02.07.2019 Teisipäev
10.00 – rajad avatud treeninguteks
19.00 – esimese ringi puulide loosimine

03.07.2019 Kolmapäev
10.00 – rajad avatud treeninguteks

04.07.2019 Neljapäev
10.00 – rajad avatud treeninguteks

05.07.2019 Reede - I RING
09.00 – esimese puuli Tee Time Kõrvemaa (MA3)
09.00 – esimese puuli Tee Time Kiiu (MA50, MA40, FA2, MA4)
21.00 – teise ringi puulide avalikustamine

06.07.2019 Laupäev - II RING
09.00 – esimese puuli Tee Time Kiiu (MA3)
09.00 – esimese puuli Tee Time Kõrvemaa (MA4, FA2, MA40, MA50)
21.00 – kolmanda ringi puulide avalikustamine



07.07.2019 Pühapäev - III RING
08.00 – esimese puuli Tee Time Kõrvemaa (MA4, MA3, MA50, MA40, FA2, MA4,
MA3)
18.00 - auhinnatseremoonia Kõrvemaa discgolfipargis

*30 minutit enne iga oma ringi starti kohaloleku kinnitamine esimese tiiala lähedal
korraldaja juures.

Korraldajal on õigus ajakavas vajadusel teha muudatusi.

Formaat

Mängitakse kokku 3 võistlusringi, millest 2 ringi Kõrvemaa discgolfipargis ja 1 ring
Kiiu discgolfipargis. Kõik ringid mängitakse Tee Times stardiga.
Mängijad jagunevad kahte gruppi. Esimeses grupis mängivad MA3 ja teises grupis FA2,
MA4, MA40 ja MA50 mängijad.

Kolmandas ringis pääseb rajale igas divisjonis maksimaalselt 50% mängijaid.

Lõplik mängijate arv divisjonides selgub peale registreerimise voorude lõppu.

Reeglid

✓ Mängitakse PDGA reeglite järgi.

✓ Võrdsete tulemuste korral kolmandale ringile saajate vahel vaadatakse esmalt

teise ringi tulemust, seejärel esimese ringi tulemust ning seejärel PDGA numbrit.

✓ Võrdsete tulemuste korral esikolmikus selgitatakse võitja kiire
lõppmänguga esimese eksimuseni Kõrvemaa discgolfipargis.

✓ Tee Time on 12 minutiliste intervallidega.

✓ Kohustus osalejatel on tunda reegleid ja neid võistlusringi ajal oma grupis järgida.

✓ Ringide ajal alkoholi tarvitamine ja suitsetamine on keelatud!

Puulide moodustamine

Kõikidel ringidel moodustuvad puulid divisjonide siseselt.
Esimesel ringil moodustatakse juhuslikkuse alusel.



Teisel ringil moodustatakse puulid paremusjärjestuse alusel. Võrdsete
tulemuste korral arvestatakse väiksemat PDGA numbrit.

Registreerimine

Kasutatakse kolmeetapilist registreerimisvoorude süsteemi (aluseks on

PDGA reiting ja kehtiv liikmelisus) ja discgolfmetrix.com keskkonda.

I voor II voor III voor

Registreerimine 29.05 kell 20.00 – 05.06 kell 20.00 – 12.06 kell 20.00 –
04.06 kell 15.00 11.06 kell 15.00 19.06 kell 15.00

MA3 (I grupp) PDGA reiting 870- PDGA reiting 840- PDGA reiting 0-899
899 899

FA2 (II grupp) PDGA reiting 700- PDGA reiting 0-800 PDGA reiting 0-800
800

MA4 (II grupp) PDGA reiting 825- PDGA reiting 800- PDGA reiting 0-849
849 849

MA40 (II grupp) PDGA reiting 800- PDGA reiting 725- PDGA reiting 0-870
870 870

MA50 (II grupp) PDGA reiting 750- PDGA reiting 700- PDGA reiting 0-824
824 824

Divisjon avatakse, kui registreerimisvoorude lõpuks on kirjas vähemalt 4 osalejat. Kui

osalejaid on vähem, siis registreerunud tõstetakse lähimasse sobivasse divisjoni.

Osalema pääseb mõlemas grupis 144 mängijat, millest 10 on korraldaja wild
cardid MA3 divisjonis ja 5 wild cardi II grupis.



EDGL eraldab liikmesklubidele vastavalt kokkulepitud tingimustele wild carde,
millede saajad tuleb korraldajale edastada koos tasumise kinnitusega
hiljemalt teise vooru lõpuks ehk 11.06.2019 kell 15.00. Igal EDGLi
liikmesklubil on õigus saada maksimaalselt 3 wild cardi, arvestusega 50
EDGL aktiivset liiget = 3 wild cardi, 30 EDGL aktiivset liiget = 2 wild cardi, 10
EDGL aktiivset liiget = 1 wild card.

11. juuni 2019 on PDGA reitingute uuendus ja tuleb valmis olla olukorraga et
reitingumuutus võib kaasa tuua divisjoni vahetuse või võistluselt eemaldamise.
Sellest annab korraldaja registreerunutele personaalselt teada.

Osalustasu

MA3, FA2, MA4, MA40 ja MA50 divisjonid
EDGLi liige 40 € (nelikümmend eurot)
Mängija, kes ei ole EDGL aktiivne liige lisandub võistlustasu 5 € (viis eurot)

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

Osalustasu tagastakse 100% juhul, kui teatakse korraldajale mitte osalemisest
3. registreerimisvooru lõpuks ehk 19. juuni 2019, 50% juhul, kui teatatakse
korraldajale mitte osalemisest vähemalt 7 päeva enne võistluste algust ehk 28.
juuni 2019. Hilisemal teatamisel ei tagastata osalustasu.

Tasumine

Saaja: Eesti Discgolfi Liit MTÜ
Konto: EE441010220237892220
Selgitus: EHMV 2019, divisjon, eesnimi, perekonnanimi

või

Sport ID keskkonnas: https://sportid.ee/event/3618

https://sportid.ee/event/3618


Majandamine

Auhinnafond moodustub 50% laekuvatest osavõtumaksudest makstakse
välja iga divisjoni 25% parimatele kinkekaartidena.

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

Viisakus

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 ja dressipüksid.

Majutus

Kõrvemaa Matka- ja Suusakeksus
https://www.korvemaa.ee/

Nelijärve Puhkekeskus
http://www.nelijarve.ee/

Jäneda Mõis
http://www.janedaturism.ee/teenusedhinnad/majutus

Toitlustus

Toitlustust pakutakse mõlemas kohas kohapeal.

Võistluse korraldusmeeskond

TD Jako Känd #64539
Telefon: +372 5665 9470

CO-TD Merje Põder #88867
Telefon: +372 5691 4055

CO-TD Kristjan Jägel #56619
Telefon: +372 5622 0221

E-mail: teampinkpurple@gmail.com

https://www.korvemaa.ee/
http://www.nelijarve.ee/
http://www.janedaturism.ee/teenusedhinnad/majutus

