Eesti Talvised Meistrivõistlused 2021
JUHEND

Korraldaja:
Eesti Discgolfi Liit ja discgolfiklubi Five Under

Rada:
Kõrvemaa discgolfipark ja Männiku discgolfipark

Formaat:
PDGA C-Tier

Ajakava*:
26.02.2021 – 28.02.2021

25.02 - neljapäev
Männiku paarismäng. Esimene stardiaeg 10.00 ja viimane stardiaeg 13.00.
Osalustasu paarile on 10€. Alates 13.10 on rada avatud treeninguteks (Päike
loojub 17.43).

26.02 - reede
I ring Männiku discgolfipark - kell 8.30 esimese puuli start. MPO, MP40, FPO, MJ18

I ring Kõrvemaa discgolfipark – kell 8.30 esimese puuli start. MA3, MP50, MP60,
FP40
Mängija peab olema esimesel tiil vähemalt 10 minutit enne oma starti. Stardid 10
minutilise intervalliga.
27.02 - laupäev
II ring Männiku discgolfipark – kell 8.30 esimese puuli start. MA3, MP50, MP60,
FP40
II ring Kõrvemaa discgolfipark - kell 8.30 esimese puuli start. MPO, MP40, FPO,
MJ18
Mängija peab olema esimesel tiil vähemalt 10 minutit enne oma starti. Stardid 10
minutilise intervalliga.

28.02 - pühapäev FINAAL
III ring Männiku discgolfipark FINAAL 8.30 - esimese puuli start. Mängija peab
olema esimesel tiil vähemalt 10 minutit enne oma starti. Stardid 10 minutilise
intervalliga.
Divisjonide järjekord: MP60, MP50, FP40, MA3, MP40, MJ18, FPO ja MPO – Finaali
pääseb:
MP60 – 8 kohta
MP50 – 8 kohta
MP40 – 20 kohta
FP40 – 8 kohta
MJ18 – 8 kohta
MA3 – 40 kohta
FPO – 8 kohta
MPO – 40 kohta
* korraldajal on õigus ajakava muuta, teavitades sellest osalejaid. Autasustamine
toimub 30 minutit peale viimase puuli lõpetamist.

Divisjonid:
1. Avatud – MPO
2. Naised – FPO
3. Meesseeniorid – MP40 (40+ s.o. 1981 ja varem sündinud)
4. Naisseeniorid – FP40 (40+ s.o. 1981 ja varem sündinud)
5. Vanemseeniorid – MP50 (50+, s.o. 1971 ja varem sündinud)
6. Grandseeniorid – MP60 (60+, s.o. 1961 ja varem sündinud)
7. Juuniorid – MJ18 (≤18 s.o. 2003 ja hiljem sündinud)
8. Harrastajad – MA3 (PDGA kuni ≤899)
Divisjon avatakse, kui registreerunud on vähemalt 8 mängijat. Kui III
registreerimisvooru lõpuks on divisjonis registreerunuid vähem kui 8, siis divisjoni
ei avata ning registreerunud mängijad tõstetakse ümber tema vanusele lähimasse
divisjoni, olenemata reitingulistest nõuetest.

Registreerimine:
Kasutatakse kolmeetapilist registreerimisvoorude süsteemi (aluseks on PDGA
reiting ja PDGA liikmelisus peab olema aktiivne).
https://discgolfmetrix.com/1583235
I voor 21.01.21 kell 20.00 – 28.01.21 kell 15.00
MPO: 940+
FPO: 840+
MA3: 825+

FP40: 700+
MP40: 900+
MP50: 850+
MP60: 750+
MJ18: 900+

II voor 29.01.21 kell 20.00 – 04.02.21 kell 15.00
MPO: 910+
FPO: 800+
MA3: 800+
FP40: nõutud PDGA reiting
MP40: 870+
MP50: 825+
MP60: 700+
MJ18: 850+

III voor 05.02.21 kell 20.00 – 10.02.21 kell 15.00
MPO: nõutud PDGA liikmelisus
FPO: nõutud PDGA liikmelisus
MA3: nõutud PDGA liikmelisus
FP40: nõutud PDGA liikmelisus

MP40: nõutud PDGA liikmelisus
MP50: nõutud PDGA liikmelisus
MP60: nõutud PDGA liikmelisus
MJ18: nõutud PDGA liikmelisus
Maksimum mängijate arv on 288, millest 10 kohta on eraldatud korraldajale ja 40
klubide wild card ́idega. MPO divisjonile on garanteeritud 64 kohta, FPO divisjonile
16 kohta, MA3 divisjonile 64, MP40 divisjonile 32 kohta, FP40 10 kohta. Teistes
divisjonides on garanteeritud 16 kohta. Juhul, kui mõnes divisjonis registreerub
vähem mängijaid, kui on garanteeritud kohti ja kui on tekkinud ootenimekiri, siis
jagatakse vabanenud kohad vastavalt tekkinud ootenimekirja pingerea alusel.

Osalustasud:
Osalustasu MPO, FPO, MP40, FP40, MA3, MP50 ja MP60 divisjonis on 50€. MJ18
divisjonis on osalustasu 25€.
Osalustasule lisandub 10 € juhul, kui mängija ei ole aktiivne EDGL liige. Ei
rakendu MJ18 divisjoni mängijatele.
Osalustasu peab olema laekunud registreerimisvooru lõpuks, vastasel juhul
mängija eemaldatakse nimekirjast ja vabanev koht läheb ootenimekirja alusel
ootenimekirjas olevale mängijale. Järgmises voorus on võimalus mängijal uuesti
registreerida.

Tasumine pangaülekandega:
Saaja: Eesti Discgolfi Liit
IBAN: EE441010220237892220
Selgitus: TALVISED2021, Divisjon, Eesnimi, Perekonnanimi, PDGA number
või
https://stebby.eu/event/4641

Majandamine:
Auhinnafond: 50% laekuvatest osavõtutasudest kuulub väljamakstavasse
auhinnafondi ning makstakse välja 20%-le iga divisjoni parematele. Täpne
väljamakse suurus ja saajate hulk selgub registreermisvoorude lõpuks, mil on
välja jagatud ka kõik wild card ́id. MJ18 ja MA3 divisjonis on mitterahalised
auhinnad. Igas divisjonis autasustatakse esikolmikuid medalitega. Igal ringil
peetakse ka CTP võistlus.

Reeglid:
Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association)
(https://www.pdga.com/rules) reeglite järgi.
Klubidele jagatav wild card´ide arv läheb lukku 20.01.2021 kell 18.00, arvestuse
aluseks on discgolfmetrix.com keskkonnas aktiivsete EDGL-i liikmete arv aastaks
2021.
Suitsetamine ja alkoholi tarbimine on võistlusringide ajal keelatud.
Soovi korral võib kasutada ketaste külge kinnitatud linte.
Tulemuste märkimine toimub paberkandjal ja discgolfmetrix.com keskkonnas ja
on kohustuslik. Iga mängija peab hiljemalt 30 minutit peale enda ringi lõppu
kinnitama oma tulemuse paberkandjal ja discgolfmetrix.com keskkonnas.
Võitjate väljaselgitamine võrdsete tulemuste korral poodiumi kohtadele viiakse
läbi kiire lõppmänguga. Mängitakse senikaua kuni on selgunud ümbermängimise
võitja.
Vajalik järgida Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõudeid seoses Covid-19
viiruse levikuga.

Majutus ja toitlustus:
Majutuse eest vastutab iga osaleja ise. Toitlustuse informatsioon täpsustub ning
sellest teavitatakse osalejaid eraldi.
NB: Seoses Covid 19 viiruse levikuga on korraldajal õigus teha muudatusi
ajakavas ja asukohas, teavitades sellest mängijaid.
Täiendav info:
Võistluse TD: Ralf Rogov; #64464; +372 5858 6475; facebook.com/Ralf.rogov
Co-TD: Timmo Ordjas; #99757; +37258586475
Co-TD: Kert Ambus; #101730; +3725122390
Co-TD: Mari-Liis Nurmeste; #100574; +37255557685
Männiku Discgolfi raja TD:
Kert Ambus +3725122390
Kõrvemaa Discgolfipargi TD:
Timmo Ordjas +37258586475

