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Tõuse.Naerata.Sära. 

TAMSALU 2020 
Discgolfivõistlus PDGA C-tier 

 

Aeg:    26. september 2020 

Koht:    TAMSALU discgolfipark, Tamsalu, Lääne-Viru maakond 

 

Korraldaja:  #TeamPinkPurple 

TD -              Jako Känd #64539 

CO-TD -       Merje Põder #88867 

CO-TD -       Kristjan Jägel #56619 

 

AJAKAVA: 

 

Laupäev 26.09.2020 

09.00  – 09.40   Kohaloleku kontroll, players pack 

10.00              Esimene ring 

12.45              Lõuna 

13.30              Teise ringi puulide avalikustamine 

13.44            Mis kell teine ring on? 

13.45              Teine ring 

16.13              Kristjani putikool Sponsored by Sportland 

16.40              Autasustamine  

16.51            Prodigy koti loos 

 

RADA: 

Mängitakse Tamsalu discgolfipargis 2 x 18 rada. 

 

FORMAAT: 

Võistlus toimub neljas divisjonis – FA1, MA1, MA40, MA3. 

Kaks ringi mängitakse shotgun stardiga (kõik grupid lähevad korraga rajale). 

Esimeses ringis moodustuvad grupid loosimise teel. Teises ringis moodustuvad grupid 

võistlusdivisjonide kaupa paremusjärjestuse järgi. 

 

REGISTREERIMINE: 

Registreerimine discgolfmetrix.com keskkonnas kaheetapilisena: 

https://discgolfmetrix.com/1410234 

1. 01. september 2020 kell 13.00 – 07. september 2020 kell 15.00 

MA1 PDGA reiting 969-900 

MA3 PDGA reiting 899-870 

FA1 PDGA reiting 874-0 

MA40 PDGA reiting 934-0 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fskoorin.com%2F&h=ATOJyJpG9IlVl8WebSlKw_CZHVlJKySaZ9aSRMZ7tYMQTYU1aP0Mb9DAiexAx7o4YG0keCE_H0ymtXhxnL0e4CXROjki55ObnPuEgg7DpVVcYL66ZZITBZmtOBKhlZeFOOm_PTRQnc1UuDf_WNM_vZXq&enc=AZN81FaXOrYzlQM694ya4IOTsBIdE6x-qfSFPh5w1WEuFsMmgGUnZMiq5vjfdCZDE7A&s=1
https://discgolfmetrix.com/1410234
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2. 08. september 2020 kell 13.00 – 15. september 2020 kell 15.00 

 

MA1 PDGA reiting 969-0 

MA3 PDGA reiting 899-0 

FA1 PDGA reiting 874-0 

MA40 PDGA reiting 934-0 

 

 

Maksimaalne osalejate arv on 90, millest 10 on korraldaja wild cardid. Igas divisjonis on 

broneeritud  vähemalt 10 kohta mängijatele.  

 

OSALUSTASUD:  

Osalustasu 18 €.  

 

Osalustasu peab olema laekunud #TeamPinkPurple Disc Golf MTÜ pangakontole 

registreerimisetapi lõpuks. 

Makse mittelaekumisel õigeaegselt mängija kustutatakse nimekirjast. Ootejärjekorra 

olemasolul on vabanenud kohale eelisõigus ootejärjekorra numeratsiooni alusel eespool 

asuval registreerinul. Kõik mängijad, kes saavad koha võistlusele peale registreerimisetapi 

lõppu, peavad oma osalustasu maksma kolme päeva jooksul peale vastava 

informatsiooni teatavaks tegemist võistluse sotsiaalmeedia facebook ürituse lehe kaudu. 

Osalustasu tagastatakse 100% juhul, kui korraldajale teatatakse 7 päeva enne võistluse 

algust mitte osalemisest, 3 päeva enne võistluse algust makstakse tagasi 50% ja hilisemal 

teatamisel ei tagastata makstud osalustasu. 

 

TASUMINE: 

Saaja:    #TeamPinkPurple Disc Golf MTÜ 

Konto:    EE227700771002318456 

Selgitus:  TAMSALU 2020, mängija nimi 

või 

SportID kaudu: https://sportid.com/event/4370 

 

MAJANDAMINE: 

Auhinnafond moodustub 50% osalustasudest. 

Auhinnad jagatakse iga divisjoni 20% parimatele. 

Auhinnad on kinkekaardid, parimatele lisaks auhinnad erinevate toetajate poolt.  

 

REEGLID: 

Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi. 

Võrdsete tulemuste korral esikohale selgitatakse paremusjärjestus kiire lõppmänguga kuni 

võitja selgumiseni korraldaja poolt valitud radadel. Võrdsete tulemuste korral alates 2. 

kohast selgitatakse paremusjärjestus viimase ringi parema tulemuse alusel. Juhul kui 

https://www.facebook.com/hashtag/teampinkpurple
https://sportid.com/event/4370
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peale seda on esikolmikus võrdsed tulemus, selgitatakse paremusjärjestus kiire 

lõppmänguga.  

Ringide ajal alkoholi tarvitamine keelatud. Suitsetamine lubatud ainult prügikastide 

juures.  

Seoses COVID-19 piirangutega lähtuvad võistluste korraldaja ja osalejad alloleva l linkidel 

välja toodud reeglitest:  

 

https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-

practices-pdgasanctioned-play-during-covid-19 

  

http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/06/juhend_spordivoistlused_FINAL-

010620.pdf 

  

http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/05/EDGL-kiri-vo%CC%83istluste-

korraldamise-kohtaseisuga-15.05.2020.pdf 

 

TOITLUSTUS  

Pakutakse kohapeal ja on võimalik valida läbi DGMetrixi registreerimisel.  

 

MAJUTUS  

https://tamsalusport.ee/majutus-tamsalus/ 

http://laululinnu.ee/est/majutus 

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi, teavitades 

sellest osalejaid. 

 

 

 

Lisainfo: 

 

Kristjan Jägel                                              Jako Känd                                               Merje Põd er 

    56220221                                                  56569470                                                  56914055 

 

Marek Põder  Tarmo Tammemäe  Andres Aamisepp Anni Eesmaa 

   #64003           #83888                       #80799                  #71960 

 

 

https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdgasanctioned-play-during-covid-19
https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdgasanctioned-play-during-covid-19
http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/06/juhend_spordivoistlused_FINAL-010620.pdf
http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/06/juhend_spordivoistlused_FINAL-010620.pdf
http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/05/EDGL-kiri-vo%CC%83istluste-korraldamise-kohtaseisuga-15.05.2020.pdf
http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/05/EDGL-kiri-vo%CC%83istluste-korraldamise-kohtaseisuga-15.05.2020.pdf
https://tamsalusport.ee/majutus-tamsalus/
http://laululinnu.ee/est/majutus

