
BREDEN SPRING TOUR 
Discgolfi võistlus PDGA C-tier

.

FORMAAT:
Võistlus toimub kolmes divisjonis – MPO, FPO, MA3.
Kaks ringi mängitakse shotgun stardiga (kõik grupid lähevad korraga rajale).
Esimeses ringis moodustuvad grupid loosimise teel. Teises ringis moodustuvad grupid võistlusklasside 
kaupa paremusjärjestuse järgi.
Tuuri parimate arvestamisel läheb arvesse mängija kolm parimat kohta etapidel.

RADA:
Mängitakse Lihula discgolfipargis 2 x 18 rada
Korraldaja jätab võimaluse lisada vajadusel 1-3 rada

AJAKAVA:

Pühapäev 06.05.2018

9.00 –9.40 Kohaloleku kontroll (puuli esimene saab skoorkaardid)
9.40-9.45 Mängijate koosolek
10.00 Esimene ring
12.15 Lõuna
13.00 Skoorkaartide jagamine (puuli esimene võtab skoorkaardid)
13.15 Teine ring
16:00 Autasustamine
16.30 Puti mäng

REGISTREERIMINE:
Registreerimine discgolfmetrix.com keskkonnas.
Maksimaalne osalejate arv etapi kohta on 90, millest 10 on korraldaja wild cardid.
Korraldaja jätab võimaluse lisaradade kasutamisel tõsta mängijate arvu maksimaalselt 105 osalejani, millest 
10 on korraldahja wild cardid.

OSALUSTASUD:
Osalustasu: 15€  üks etapp
Osalustasu peab olema laekunud MTÜ DISCEST pangakontole registreerimisetapi lõpuks 
(registreerimisetapi ajad discgolfmetrix.com keskkonnas).
Makse mittelaekumisel õigeaegselt mängija kustutakse nimekirjast. Ootejärjekorra olemasolul on vabanenud
kohale eelisõigus ootejärjekorra numeratsiooni alusel eespool asuval registreeringul. 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.

TASUMINE:
Summa:15€
Saaja: MTÜ DISCEST
Konto: EE162200221068363908 
Selgitus:  mängija nimi, võistlusklass, Lihula

MAJANDAMINE:
Auhinnafond moodustub 50% osalustasude väärtusest. Auhinnad jagatakse iga klassi 25% parimatele.
Auhindadeks on muu hulgas spordipoe ja Bredeni kinkekaardid, parimatele lisaks auhinnad erinevate 

kuupäev: koht:
1.4.18 Märjamaa
14.4.18 Tapa
29.4.18 Tamsalu
6.5.18 Palivere
19.5.18 Lihula



toetajate poolt.
Tuuri üldvõitjatle ka eraldi auhinnad.
Auhindu tutvustame eelnevalt ka ürituse Facebooki lehel.

REEGLID:
Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi.
Võrdsete tulemuste korral auhinnalistel kohtadel selgitatakse paremusjärjestus kiire lõppmänguga korraldaja
poolt valitud radadel. Kui peale seda on jätkuvalt võrdseid tulemusi, mängitakse nende vahel korraldaja poolt
valitud rajal CTP (ühe viskega korvile lähemal).
Ringide ajal alkoholi tarvitamine keelatud. Suitsetamine lubatud ainult prügikastide juures.

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.
Korraldajal on õigus teha käesolevas juhendis muudatusi, teavitades sellest osalejaid. 

Korraldaja: MTÜ DISCEST
Uku Ehasalu
53443119
uku@discbirdie.ee


