
AASTAPÄEVA MÄNG by DG ACADEMY 2022

Toimumisaeg ja koht:

5.-6. veebruar 2022 Jõulumäe modifitseeritud punane rada

Formaat ja reeglid:

Mängitakse 2x25 korvi  shotgun stardiga. Võisteldakse PDGA reeglite järgi. Esimese

ringi puuli saab endale ise valida dgmtrx keskonnas. Teise ringi grupid moodustuvad

paremusjärjestuse  alusel,  divisjonide  kaupa.  Auhinnaliste  kohtade  viigi  puhul

mängitakse  sudden  death  või  CTP korraldaja  poolt  valitud  radadel.

Registreerimine:

Registreerimine toimub DGMTRX keskkonnas voorude kaupa.

https://discgolfmetrix.com/2008939

I voor: 10.01-16.01, algusega 20.00

Võistleja, kes ei ole ootenimekirjas, peab tasuma osaluse hiljemalt 16.01. Vastasel 

korral eemaldatakse võistleja nimekirjast. NB! Ootenimekirja mängijatel palume 

osalustasu mitte maksta!

II voor: 17.01-23.01, algusega 20.00

Võistleja, kes ei ole ootenimekirjas, peab tasuma osaluse hiljemalt 23.01. Vastasel 

korral eemaldatakse võistleja nimekirjast. NB! Ootenimekirja mängijatel palume 

osalustasu mitte maksta!

*Vajadusel kasutatakse ka III registreerimisvooru! Sellekohane info tuleb facebooki 

ürituse alla. 

Ajakava:

05.02 LAUPÄEV

11.00 – shotgun stardiga paarismäng. Mängitakse best shot formaati. Osalustasu 

10€/paar, mis läheb 100% väljamakseteks top 3 paaride vahel jaotusega 50/30/20.

Võistlusel on 2 divisjoni:

 1) paari dgmtrx reiting ≥1750

 2) paari dgmtrx reiting <1750

https://discgolfmetrix.com/2009332



18.00 – õhtune üritus OKOK Vabaajakeskuses. Kavas on bowlingu paarismäng, dartsi 

paarismäng ja glow minigolfi paarismäng. 

06.02 PÜHAPÄEV

8.30-9.00 – kohaloleku kontroll, players pack´ide jagamine

9.30 - I ring

12.45-13.45 – lõunasöök (lõunasöök on kõigil võistlejatel tasuta)

14.00 – orienteeruvalt II ringi algus

17.00 – orienteeruvalt ring-of-fire algus

Autasustamine toimub kohe peale ring-of-fire lõppu.

08.02 TEISIPÄEV

21.00 Olympic/OlyBet online pokkeriturniir  kõigile  osalejatele,  kes on vähemalt  21

aastat vanad. Tegemist on  freeroll  turniiriga, kuhu Olympic/OlyBet on välja pannud

150€ auhinnaraha. Täpsem info algusaja ja turniiri parooli kohta leiab players packist.

Osalustasu:

Võistluse osalustasu on 35€, mis tuleb tasuda MTÜ Disc Golf Academy kontole:

Saaja – MTÜ Disc Golf Academy

IBAN – EE861010220266666223

Summa – 35 EUR

Selgitus – Aastapäevamäng 2022, nimi

Divisjonid:

Edasijõudnud – DG Metrix reiting ≥ 900

Harrastajad – DG Metrix reiting < 900

Naised ja noored alla 14 k.a

Auhinnad:

Auhinnad on esemelised ja antakse välja iga klassi top 6 mängijatele. Iga klassi top 3 

saavad lisaks meenetele ka karikad. Lisaks autasustatakse CTP võitjat. Peale II ringi 

toimub jalgpallistaadionil ring-of-fire, mille võitja viib koju uhiuue DiscRait pro korvi. 

Samuti on igale mängijale ette nähtud players pack. Osalustasu sisaldab ka 

pühapäevast lõunasööki. 

Muud söögid ja ka vajadusel majutuse peab ise broneerima – info@joulumae.ee

mailto:info@joulumae.ee


COVID-19

Võistlusel jälgitakse EV seadusest tulenevaid COVID-19 piiranguid.

1. Ilma tõendita saavad võistlema 12-aastased ja kuni 18-aastased koolinoored.

2. Täisealised, kes tõendavad COVID-19 haiguse läbipõdemist või vaktsineeritust.

Osalejal peab olema esitamiseks COVID-19 tõend, mis tuleks saata korraldajale e-

maili teel hiljemalt 1. veebruariks. 

Korraldajal on õigus teha ajakavas muudatusi.

Kristin ja Silver

DG Academy

56242055

dgakadeemia@gmail.com


