
                                                                           Võistluse juhend 

                                                                     Kesk-Eesti Trilogy tuur 

                                                                     

                                                                      Mängimine toimub: 

                                                                     14.08 -Tapa (18 korvi) 90 mängijat 

                                                                     21:08 – Järva-Jaani (18 korvi) 90 mängijat 

                                                                     28.08 – Aravete (18 korvi) 90 mängijat 

                                                                     04.09 – Põltsamaa (2×12 korvi) 60 mängijat 

                                                                     11.09 – Paide (18 korvi) 90 mängijat 

                                                                     18.09 – Türi (2×10 korvi) 50 mängijat 

                                                                     25.09 – Metsajõe (18 korvi) 90 mängijat 

 

 

Formaat 

Kesk-Eesti Trilogy tuur seeriavõistlus toimuvad 7-etapilise võistlusena, kus igal etapil jagatakse  

võistlejatele punkte järgmiselt: esimene koht 100 punkti, teine koht 90 punkti, kolmas koht, 84, neljas  

80, viies 78, kuues 77 jne. Kui mängijad saavad etapil võrdselt punkte esimese kolme seas, siis punkte  

jagatakse mängijatele võrdselt, kuid autasustamisel saab parema koha mängija, kes on saanud  

rohkem ühe viskega korvi, kahe viskega korvi, kolme viskega jne. Kui tulemused on võrdsed, siis  

mängitakse korraldaja valitud rajal CTP.  

Üldvõitjaks tunnistatakse viie etapi kokkuvõttes parima tulemuse teinud võistleja. Punktide võrdsuse  

korral võidab etappidel enim esikohti saanud mängija ja nende võrdsuse korral teisi, kolmandaid  

kohti saanud mängija. Kui sel moel paremat ei selgitata, siis võidab mängija, kes tegi  seitsmeil erineval 

etapil  

parema tulemuse.  

Mängitakse PDGA ametlike reeglite järgi ning lähtutakse ametlikust PDGA võistlusjuhendist. 

 

 

 



 

Võistlusklassid 

●  Edasijõudnud 860+ 

●  Harrastajad -859 

● Naised  

 

Registreerimine ja osavõtutasud 

Osavõtutasu 5€ 

Tasumine kohapeal sularahas 

Registreerimine toimub dgmetrix.com ja lõpeb 15 minutit enne võistluse algust. Autopuulide loosimine 

toimub 10 minutit enne võistluse algust 

 

 

Reeglid 

Võrdsete tulemuste korral esikolmikus selgitatakse võitja kiire lõppmänguga. 

Rajal suitsetamine on keelatud 

Korraldajal on õigus ajakavas vajadusel teha muudatusi. 

 

Autasustamine 

 

Igal etapil autasustatakse iga klassi kolme parimat meenega ja koondarvestuse iga võistkusklassi  

kolme parimat karika ja meenega.  

Kõik osalejad, kes on teinud kaasa vähemalt viiel etapil, osalevad loosimises, mille peaauhinnaks  

on uus Musta värvi Latitude 64° Core seljakott. Loosimine toimub viimasel etapil Metsajõel. 

Toetajad 

 

Kingitus.ee 

Chilli Discgolf 

Ramirent Paide 



Saku 

 

 

TD: Riho Rogov #74626 

Email  riho@cdg.ee 

Tel: +372 53431992 
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