
 
 
 
I Eesti Kurtide Paarismeistrivõistlused Discgolfis 2018 

 
Toimumise aeg: 17-18.03.2018 
Asukoht: Kõrvemaa Sportland Prodigy DG Park 
Korraldaja – MTÜ Eesti Kurtide Discgolf (edaspidi EKDG) 
TD: Alexey Landar #79485 
Co-TD: Martin Sepp 
 
Registeerimine Discgolfmetrix keskkonnas 
alates 04.02.2018 kl 21:00 kuni 09.03.2018 kl 23:59. 
 
Osalustasu: 
- 15€ ühe mängija kohta 
 
Tasumine pangaülekandega 
Konto: MTÜ EESTI KURTIDE DISCGOLF 
LHV Pank: EE557700771002207088 
Selgitus: Ees- ja perenimi, Paaris MV 2018 
 
Võistlusklassid: 
- Segapaarid 
(Ühes tiimis on 2 mängijat olenemata soost ja vanusest. Kohapeal toimub loosimine 
erinevate klasside vahel (DG Metrixi reitingute alusel) 
 
Auhinnad – Karikad 1. kohale, meened 2.-3. kohale ja kinkekaardid 1.-3. kohale. 
(Auhinnad sõltuvad paaride arvust) 
 
Ajakava: 
Laupäev: 
- 09:30 – Koosolek ja paaride loosimine 
- 10:00 - 1.ring (Best Shot) 
- 13:30 - Paus ja lõuna 
- 14:15 - Koosolek 
- 14:30 - 2.ring (Best Disc) 

Pühapäev: 
- 09:30 - Koosolek 
- 10:00 - 3.ring (Tough Shot) 
- 13:30 - Lõuna 
- 14:15 - Autasustamine

Formaat: 
- Best Shot (parim vise):  
Paarilised mängivad samast kohast, valides kahest viskekohast parima. Rada 
loetakse lõpetatuks, kui üks paarilistest on ketta korvi visanud. 
 
- Best Disc (parim ketas või parim tulemus): 
Paarilised mängivad rada, nagu mängiks üksi. Paari tulemuseks on ühe paarilise 
parim tulemus rajal. Kui ühel paarilistest ei ole võimalik mängida teisest paarilisest 
paremat tulemust rajal, võib ta oma ketta üles võtta.  
 
- Tough Shot (halvim vise):  
Paarilised mängivad samast kohast, milleks on kahest viskekohast halvim. Halvima 



viskekoha otsustavad ülejäänud mängijad puulis. Rada loetakse lõpetatuks, kui üks 
paarilistest on ketta korvi visanud. 

 
Majandamine: 
Iga mängija osalustasu 95% summast läheb auhinnalauale. 
 
Reeglid: 
Mängitakse PDGA reeglite järgi. 
Võrdsete tulemuste korral esiviies selgitatakse võitja kiire lõppmänguga korraldaja 
poolt valitud kuni kolmel rajal Best Shot formaadis. Kui peale seda on jätkuvalt 
võrdseid tulemusi, mängitakse nende vahel korraldaja poolt valitud CTP rajal (ühe 
viskega korvile lähemal). 
 
Majutus ja toitlustus: 
- Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus; 
- 1 öö 29,90€; 
- 2 ööd 49,90€; 
(Hommikusöök + lõunasöök + saun) 
Tasumine kohapeal 
 
Kontaktandmed: 
- SMS +37253036530 
- E-mail: ekdgteam@gmail.com 
- www.facebook.com/EKDGTEAM/ 
 
Korraldajal on õigus reegleid ja ajakava muuta või parandada. 

 
Võistluse toetajad: 


