
LÄÄNE-VIRU KARIKASARI
DISCGOLFIS 2022

Toimumise aeg ja kohad:
● 1 etapp - Kunda discgolfipark 7. mai 13.00
● 2 etapp - Ebavere discgolfipark 19. mai 18.30
● 3 etapp - Tamsalu discgolfipark 29. mai 14.00
● 4 etapp - Viru-Jaagupi discgolfipark 5. juuni 16.00
● 5 etapp - Rakvere discgolfipark 14. juuni 19.00
● 6 etapp - Vinni-Pajusti discgolfipark 3. juuli 16.00
● 7 etapp - Tapa discgolfipark 8. juuli 19.00
● 8 etapp - Tamsalu discgolfipark 27. juuli 19.00
● 9 etapp - Ebavere discgolfipark 11. august 18.30
● 10 etapp - Rakvere discgolfipark 23. august 18.30

Lääne-Viru Karikasarjas võivad osaleda kõik sõltumata elukohast.

Formaat:
Lääne-Viru karikasari discgolfis toimub 10-etapilise võistlusena erinevates maakonna
discgolfi parkides. Igal etapil jagatakse võistlejatele punkte fikseeritult: esimene koht 100
punkti, teine koht 90 punkti, kolmas koht 84 punkti, neljas koht 78 punkti jne.

Kui mängijad saavad etapil võrdselt punkte esimese kolme seas, siis punkte jagatakse
mängijatele võrdselt. Iga etapi esikolmiku väljaselgitamiseks võrdsete tulemuste korral
mängitakse korraldaja valitud rajal CTP.

Lõplikus individuaalses paremusjärjestuses osalevad võistlejad, kes on mänginud
vähemalt 7 etappi.

Punktide võrdsuse korral võidab:

1. 8 (kaheksa) etapi kokkuvõttes rohkem punkte saanud mängija
2. etappidel enim esikohti saanud mängija ja nende võrdsuse korral teisi, kolmandaid

kohti saanud mängija.
3. kui sel moel paremat ei selgitata, siis võidab mängija, kes tegi üheksandal etapil

parema tulemuse.

Mängitakse PDGA ametlike reeglite järgi ning lähtutakse ametlikust PDGA võistlusjuhendist.

https://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2019/05/190116_discgolf_reegliraamat_a6_105x148_bleed3.pdf


Võistlusklassid:
● Harrastajad - DGM reitinguga 0 - 830
● Mängumehed - DGM reitinguga 831 - 910
● Eliit - DGM reitinguga 911+

Võistleja osaleb esimesel etapil paigutatud võistlusklassis karikasarja lõpuni.

Naised paigutatakse võistlusklassidesse vastavalt reitingule kuid selgitame välja ka
karikasarja esikolmiku naiste arvestuses.

NB!!! Võistleja osaleb esimesel etapil paigutatud võistlusklassis seeriavõistluse
lõpuni.
Erandina vaatleme 0 reitinguga mängijaid, kelle reiting on peale teist mängitud etapi tõusnud
mõne muu võistlusklassile vastavaks. Need mängijad, kelle 0 reiting muutub kõrgemaks, kui
algajatel, paigutatakse vastavalt tema reitinguga märgitud võistlusklassi.

Registreerimine:
Karikasarjale registreerimine toimub läbi discgolfmetrix.com keskkonna. Registreerimine
lõppeb võistluspäeval 30 minutit enne võistluse algust.

Osalustasu igal etapil: juuniorid - 6€, täiskasvanud 8€ - mis katab HIO, üldine
auhinnafond, etapi korraldamine ja raja hooldus.

Tasumine käib check-in ajal, mis lõppeb 15 minutit enne võistluse algust.

Rajale pääseb maksimaalselt 18 - korviga rajal 90 mängijat.

* Juhul, kui eelnevalt registreerunud mängijal selgub, et ta siiski ei saa osaleda, tuleb end
õigeaegselt nimekirjast eemaldada või teavitada varakult korraldajat. Kui seda ei tehta, on
karistuseks järgmise etapi ootenimekirja lõppu paigutamine.
* Grupid moodustatakse automaatsel loosimisel!

Auhinnad:
● Igal etapil autasustatakse iga klassi kolme parimat.
● Üldarvestuses iga võistlusklassi kolme parimat karika ja medaliga.
● Igal etapil toimub CTP võistlus vastavalt antud etapi korraldaja tingimustele.

HIO (All In One) võidufond:
Iga etapi osalustasust 1€ läheb üldisesse HIO võidufondi, mis jagatakse karikasarja lõpus
kõigi HIO viskajate vahel. Arvesse lähevad kõik erinevatel etappidel visatud HIO-visked.

https://discgolfmetrix.com/1594105


Majandamine:
Korraldajad jätavad omale õiguse muuta võistluste formaati ja toimumisaegu. Muudatustest
antakse teada läbi sotsiaalmeedia (FB tamsaludiscgolf ja discgolfmetrix keskkonna).

Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi juhendis.

Peakorraldajad:
Tamsalu Discgolfi Klubi

Indrek Iho
51 32 685
tamsaludiscgolf@gmail.com

Argo Veedla
56 87 5602
argo.veedla@gmail.com

Etappide korraldajad:

Rakvere - Argo Veedla
Tapa - Sander Serbin
Viru-Jaagupi ja Vinni-Pajusti - Reio Koka
Ebavere - Ants Rouhijainen
Tamsalu - Indrek Iho
Kunda - Tauri Tomson

https://www.facebook.com/tamsaludiscgolf
https://discgolfmetrix.com/1594105
mailto:tamsaludiscgolf@gmail.com
mailto:argo.veedla@gmail.com

