
 

EV100 EESTI MEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS 2018 

 

Toimumise aeg: 02.–05.08.2018 

Rajad: Mäetaguse discgolfipark ja Alutaguse discgolfipark 

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

Korraldaja: Eesti Discgolfi Liit (EDGL), Alutaguse Eagle Disc Golfi klubi (AEDGK) 

 

 

Ajakava 

30.07.2018 Esmaspäev 

19.00 – caddy book’ide avaldamine 

 

31.07.2018 Teisipäev 

10.00 – rajad avatud treeninguteks 

20.00 – esimese ringi puulide live loosimine  

 

01.08.2018 Kolmapäev 

10.00 – rajad avatud treeninguteks 

19.00 – mängijate koosolek Mäetaguse Rahvamajas 

 

02.08.2018 Neljapäev 

I RING 

09.00 – esimese puuli start Alutagusel (MPO) 

09.00 – esimese puuli start Mäetagusel (MP60, FP40, MP50, MJ18, MP40, FPO) 
21.00 – teise ringi puulide avalikustamine 

 

03.08.2018 Reede 

II RING 

09.00 – esimese puuli start Mäetagusel (MPO) 

09.00 – esimese puuli start Alutagusel (MP60, FP40, MP50, MJ18, MP40, FPO) 
21.00 – kolmanda ringi puulide avalikustamine 

 

 



 

04.08.2018 Laupäev 

III RING 

09.00 – esimese puuli start Alutagusel (MPO) 

09.00 – esimese puuli start Mäetagusel (MP60, FP40, MP50, MJ18, MP40, FPO) 
21.00 – neljanda ringi puulide avalikustamine 

 

05.08.2018 Pühapäev 

IV RING 

08.30 – esimese puuli start Mäetagusel (MPO) 

08.30 – esimese puuli start Alutagusel (MP60, FP40, MP50, MJ18, MP40, FPO) 
17.00 - auhinnatseremoonia Mäetaguse discgolfipargis kõikidele divisjonidele 

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

juures. 

Korraldajal on õigus ajakavas vajadusel teha muudatusi. 

Formaat 

Mängitakse kokku 4 võistlusringi, millest 2 ringi Mäetaguse discgolfipargis ja 2 ringi 

Alutaguse discgolfipargis. Kõik ringid mängitakse Tee Times stardiga.  

Mängijad jagunevad kahte gruppi. Esimeses grupis mängivad MPO ja teises grupis FPO, MP40, 

FP40, MP50, MP60 ja MJ18 mängijad.  

 

Neljandas ringis pääseb rajale igas divisjonis vastav arv mängijaid: 

MPO  100 

FPO    20 

MP40  24 

FP40    4  

MP50  12 

MP60   4 

MJ18  20 

 
Vajadusel muudetakse peale teist registreerimisvooru divisjonide FPO, MP40, FP40, MP50, MP60 ja 
MJ18 neljandale ringile rajale pääsevate mängijate numbreid. 
 
Reeglid 

 

Mängitakse PDGA reeglite järgi. 

Puulid moodustatakse vastavalt PDGA võistlusjuhendi peatükile 1.06. 

Võrdsete tulemuste korral neljandale päevale saajate vahel, selgitatakse võitja kiire lõppmänguga 

FPO, MP40, FP40, MP50, MP60, MJ18 divisjonidele Mäetaguse discgolfipargis / MPO divisjonile 

Alutaguse discgolfipargis. 

 



 

Võrdsete tulemuste korral esikolmikus selgitatakse võitja kiire lõppmänguga Mäetaguse 

discgolfipargis. 

Puulide moodustamine 

Esimeses ringis moodustuvad puulid divisjonisiseselt juhuslikkuse alusel. Igas järgnevas ringis 

moodustuvad puulid divisjonide paremusjärjestuse alusel.  

 

Registreerimine 

Kasutatakse kaheetapilist registreerimisvoorude süsteemi (aluseks on PDGA reiting ja 

kehtiv liikmelisus) 

 

Algus 

Lõpp 

I voor  

02.07.2018 kell 20.00 

09.07.2018 kell 16.00 

II voor  

09.07.2018 kell 20.00 

16.07.2018 kell 16.00 

MPO (I grupp) PDGA reiting 900+ PDGA reiting 800+ 

FPO (II grupp) Kehtiv PDGA litsents Kehtiv PDGA litsents 

MP40 (II grupp) Kehtiv PDGA litsents Kehtiv PDGA litsents 

FP40 (II grupp) Kehtiv PDGA litsents Kehtiv PDGA litsents 

MP50 (II grupp) Kehtiv PDGA litsents Kehtiv PDGA litsents 

MP60 (II grupp) Kehtiv PDGA litsents Kehtiv PDGA litsents 

MJ18 (II grupp) Kehtiv PDGA litsents Kehtiv PDGA litsents 

 

Osalema pääseb mõlemas grupis 140 mängijat, millest 15 on korraldaja wild cardid MPO divisjonis 

(teatatakse kaks päeva peale registreerimisvoorude lõppu). 

Samuti eraldab EDGL liikmesklubidele vastavalt kokkulepitud tingimustele wild carde, millede 

saajad tuleb korraldajale edastada koos tasumise kinnitusega hiljemalt 18.07.2018 kella 20.00. 

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.  
 

Osalustasu 

MPO, FPO, MP40, FP40, MP50 ja MP60 divisjonid 

EDGLi liige 50 € (viiskümmend eurot) 

Mängija, kes ei ole EDGL aktiivne liige lisandub võistlustasu 5 €  (viis eurot). 

MJ18 divisjon 

EDGLi liige 25 € (kakskümmend viis 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 mittetähtaegsel laekumisel ning vabanev koht avaneb ootelistis 

 



 

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. 

 

 

Tasumine pangaülekandega 

Saaja: Eesti Discgolfi Liit MTÜ 

Konto: EE441010220237892220 

Selgitus: EMV 2018, divisjon, eesnimi, perekonnanimi 

 

Majandamine 

Auhinnafond: 50% laekuvatest osavõtumaksudest makstakse välja iga divisjoni 25% parimatele 

kas kinkekaardina või ülekandega mängija kontole. Ülekande puhul rakendub Eesti Vabariigis 

kehtiv tulumaksuseadusest tulenev nõue. MJ18 divisjonis on mitterahalised auhinnad. 

Igas divisjonis selgitatakse välja Eesti Meister ja autasustatakse esikolmikuid EDGLi poolt 

medalitega.  

 

Toitlustus ja majutus 

Toitlustust pakutakse mõlemas võistluspaigas kohapeal. 

 

Mäetaguse Hotell ja Spa +372 5303 5436 või info@moisahotell.ee 

Iisaku Õpilaskodu - tel nr +372 5662 7342 (salasõna discgolf) 

Virumaa hostel info@virumaahostel.com või +372 334 4103 (salasõna discgolf) 

 

 

Võistluse TD: Timo Juursalu #69917  

+372 5615 3600 timojuursalu@gmail.com 

 

CO-TD: Merje Põder #88867  merjep@gmail.com 

 Anthony Enden #89313 anthony@disclife.eu  

 Jako Känd #64539 jakokand@gmail.com 
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