
Kiviõli Tuhamäe Discgolf karikas 2020 
Eesmärk: Propageerida discgolfi, kui 

tervisesporti. Lihvida mänguoskusi, õppida 

etiketti. Selgitada välja 2020 karikavõitjad.  

Asukoht: Kiviõli Seikluskeskuse Discgolfpark. 

Toimumis aeg: Esmaspäeviti algusega kell 

18.30.  

1. Etapp – 18 mai 

2. Etapp – 25 mai 

3. Etapp – 1 juuni 

4. Etapp – 8 juuni 

5. Etapp – 15 juuni 

6. Etapp – 22 juuni 

7. Etapp – 29 juuni 

8. Etapp – 6 juuli 

9. Etapp – 13 juuli 

10. Etapp – 20 juuli 

11. Etapp – 27 juuli 

12. Etapp – 3 august 

13. Etapp – 10 august 

14. Etapp – 17 august 

15. Etapp – 24 august 

16. Etapp – 31 august 

17. Etapp – 7 september 

18. Etapp – 14 september 

Formaat: Iga etapp mängitakse 18 korvi ühisstardis traditsioonilist scratch viskemängu vastavalt 

discgolfi üld- ja kohaliku väljaku reeglitele. Iga etapi üldtabeli (kõik klassid kokku) 15 parimat teenivad 

karikasarja punkte.  

Punktide jaotus pärast igat etappi: 

1. Koht – 25 

2. Koht – 21 

3. Koht – 18 

4. Koht – 15 

5. Koht – 13 

6. Koht – 11 

7. Koht – 10 

8. Koht – 9 

9. Koht – 8 

10. Koht – 7 

11. Koht – 6 

12. Koht – 5 

13. Koht – 4 



14. Koht – 3 

15. Koht – 2 punkti 

Lisapunkte saab järgmiselt: 

Kohalkäimine – 1 

Eagle – 5 

HIO – 10  

Kokkuvõttes läheb arvesse võistleja 10 parimat mängukorda. Kui osaled rohkematel etappidel, siis 

saad hakata „kustutama“ kehvemaid tulemusi (punkte). Teenitud lisapunktid jäävad alles igaljuhul. 

Üldtabel on nähtav: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qYZlFF7ew2ytX1uZlVsvR4CXBFnSJ7Uv-O6YG6r-

Dec/edit?usp=sharing 

Juhendi muudatus 20.05 ! Kui mängija tuleb etapil oma kokkuvõte klassis (mehed/naised, 

juniorid/M40) poodiumi kohale, siis saab lisapunkte. Punktid vastavalt 1. koht 3, 2 = 2, 3 =1 punkti. 

Etappide võistusklassid:  

Metrix reiting 880+ (Edasijõudnud) 879-820 (Harrastajad) ja 819-... (Alustajad) 

Auhinnad: Iga etapi klassivõitja saab auhinna. Kui klassis on vähemalt 10 võistlejat, siis 2 esimest, kui 

20+ siis 3 esimest. Viigilise auhinnalise koha puhul, selgitatakse parim ümber viskamise käigus, 

korraldaja poolt valitud alal. Etapi auhindadeks on discid/kinkekaardid/nänni.  Sarja kokkuvõttes 

autasustakse 3 parimat meest, 3 parimat naist karikate ja auhindadega. Lisaks on kokkuvõttes ka 

mehed 40+ klass (sünniaasta 1980 või varem) ja juniorite (poisid-tüdrukud koos, sünniaasta 2003 või 

hiljem) klass. Kui hooaja kokkuvõttes on viigiseis, siis esimeseks tiebreakeriks on kohal käimiste arv 

(edu saadab mängijat, kes rohkem kohal käinud). Teiseks on etapivõitude arv, kolmandaks etapi teise 

kohta arv, jne. Korraldaja korraldab vahest ka lisavõistlusi (CTP vms.) 

Osalustasu: Iga etapi osavõtt on täiskasvanutel 5 €, junioridel (vanus kuni 17 k.a.) 1 €, millest 1 € 

kohustulikku hole-in-one potti. Kui hio pot on kasvanud 500 euroni, siis ülejäänud raha läheb juba 

järgmisse potti. Tasuda sularahas kohapeal.  

Registeerimine: https://discgolfmetrix.com/1238441 ,  või kohapeal hiljemalt 20min. enne võistluse 

algust. Vajadusel täidame ka flighti/puuli soove. 

Facebook: Lüganuse DGK 

Korraldaja: Lüganuse DGK +37256206022 

NB: Korraldaja jätab endale võimaluse teha muutuseid juhendis/ajakavas (halb ilm vms). 
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