
 
 

EESTI PAARISMEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS 2021 

  

Toimumise aeg: 17.-19.09.2021   

  

Rajad: Järvakandi discgolfipark, Järta discgolfipark   

 

Korraldajad:   

  

TD: Artur Ojasalu, #91122, +372 5304 8818, spordiklubi.vunk@gmail.com  

Co-TD: Janar Eier, #115500, +358 40733 5528, janar@easy4.ee  

    

Spordiklubi Vunk - https://www.facebook.com/VunkDiscgolf  

Discgolfiklubi Easy4 - https://www.facebook.com/DGklubiEASY4  

  

Eesti Paarismeistrivõistlustel osalemiseks peab mängija olema Eesti Vabariigi kodanik.   

 

Võistlusdivisjonid:   

 

1. Meespaarid (MPO)   

2. Naispaarid (FPO)   

3. Meespaarid (MP40) (40+, so 1981 ja varem sündinud)   

4. Meespaarid (MP50) (50+, so 1971 ja varem sündinud)   

5. Juuniorid (MJ18) (≤18, s.o 2003 ja hiljem sündinud)   

6. Segapaarid (Paar koosneb mehest ja naisest)   

7. MA3 paarid (Mõlema paarilise PDGA rating on maksimaalselt 899) 

  

Divisjon avatakse, kui registreerub vähemalt 5 paari.   

 

Reeglid:  

 

Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi. Finaale ei mängita. 

Grupid moodustuvad esimeseks ringiks loosiga divisjonisiseselt ning alates teisest ringist 

divisjonisiseselt paremusjärjestuse alusel.  

Viigiliste tulemuste korral esikolmikus mängitakse kiire lõppmäng kordamööda viske 

(Alternate throw) formaadis, kuni koha selgumiseni.  
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Ringi ajal on suitsetamine (sh e-sigaret ja mokatubakas) ning alkohoolsete jookide tarbimine 

keelatud. Radade caddybookid avaldatakse hiljemalt. 07.09.2021.   

 

Ajakava:   

  

17.09.2021 – Reede (Segapaarid, MA3) 

08.30 – 9.30 Kohaloleku kontroll ja COVID kiirtestimine (vajadusel) Järvakandi- ning Järta 

discgolfipargis. Testimisel peab olema kohal hiljemalt 9.30. 

10.00 I ring Järvakandi discgolfipark segapaarid (alternate throw)  

10.00 I ring Järta discgolfi park MA3 (modified best throw)  

13-15.00 Lõuna 

15.00 II ring Järta discgolfipark segapaarid (modified best throw) 

15.00 II ring Järvakandi discgolfipark MA3 (alternate throw) 

19.00 autasustamine Järvakandi discgolfipargis 

  

18.09.2021 – Laupäev (MPO, FPO, MP40, MP50 ja MJ18) 

7.45 – 8.30 Kohaloleku kontroll ja COVID kiirtestimine (vajadusel) Järvakandi- ning Järta  

discgolfipargis . Testimisel peab olema kohal hiljemalt 8.30. 

9.00 I ring Järvakandi discgolfipark MPO (alternate throw)  

9.00 I ring Järta discgolfi park FPO, MP40, MP50, MJ18 (tough throw) 

13-15.00 Lõuna  

15.00 II ring Järta discgolfipark MPO (tough throw)  

15.00 II ring Järvakandi discgolfipark FPO, MP40, MP50, MJ18, (alternate throw) 

  

19.09.2021 – Pühapäev (MPO, FPO, MP40, MP50 ja MJ18) 

8.45 –9.30 Kohaloleku kontroll ja COVID kiirtestimine (vajadusel) Järvakandi- ning Järta 

discgolfipargis. Testimisel peab olema kohal hiljemalt 8.30. 

10.00 III ring Järvakandi discgolfipark MPO (best throw) 

10.00 III Ring Järta FPO, MP40, MP50, MJ18 (best throw) 

16.00 autasustamine Järvakandi discgolfipargis 

  

*korraldajal on õigus teha ajakavas muudatusi teavitades sellest osalejaid 

 

Formaat:   

Best Trow (parim vise): Paarilised mängivad samast kohast, valides kahest viskekohast 

parima. Rada loetakse lõpetatuks, kui üks paarilistest on ketta korvi visanud.   

 

Modified Best Throw (parim vise, kohandatud) Paarilised mängivad samast kohast, valides  

kahest viskekohast parima. Rada loetakse lõpetatuks, kui üks paarilistest on ketta korvi  

visanud. Kohandatud parima viske formaadis tehakse avavise kordamööda. 

 

Tough Throw (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.   

 

Alternate Throw (vaheldumisi vise): Paarilised mängivad kordamööda. Raja läbimisel 

visatakse kordamööda, kuni üks paarilistest on ketta korvi visanud.   

 



Registreerumine:   

  

Võistlustele tuleb eelregistreerida Disc Golf Metrix veebikeskkonnas.  

 

MPO: https://discgolfmetrix.com/1870252 

FPO, MP40, MP50, MJ18: https://discgolfmetrix.com/1870275 

Segapaarid: https://discgolfmetrix.com/1870343 

MA3: https://discgolfmetrix.com/1870356 

Igas divisjonis tagatakse paaridele vähemalt 5 kohta. 

  

Registreerimine toimub kahes etapis:  

I etapp - 18. august 2021 kl 20.00 – 1. September 2021 kl 15.00;  

II etapp – 2. september 2021 kl 20.00 – 6. september 2021 kl 15.00;  

 

NB! 2020. a Eesti Paarismeistrivõistluste I koht tagab soovi korral sama koosseisuga 

paarile wildcard-i 2021. a võistlusele 

 

Maksimaalsed osalejate arvud:  

 

MPO - 54 paari  

FPO, MP40, MP50, MJ18 - 54 paari  

Segapaarid, MA3 – 54 paari 

  

Ühel paarilisel peab olema kehtiv PDGA liikmelisus. MJ18 pole PDGA liikmelisus nõutud.  

Võistlejate nimekiri korrastatakse esimese registreerimisvooru lõpus. Osalusmaksu mitte 

tasunud mängijad eemaldatakse ning võimaluse saavad ootenimekirjas asuvad mängijad.  

  

Korraldaja omab MPO, FPO, MP40, MP50 ja MJ18 divisjonides kokku 5 wild cardi.  

  

Registreerimise tühistamine: 

  

Kuni I vooru lõpuni tagastatakse paari loobumisel osalusmaks 100% väärtuses.  

II vooru lõpuni tagastatakse osalusmaks 50% väärtuses. Hilisematele loobujatele osalust ei 

tagastata.  

 

Osavõtumaks: 

MPO, FPO, MP40, MP50 - 60 €  

MJ18 - 30 €  

SEGAPAARID, MA3 – 50 € 

Mängija, kes ei ole EDGL aktiivne liige lisandub 10 € osalustasule. Tasumine (hiljemalt 

registreerimisvooru lõpuks, vt Registreerimine):  

Saaja: MTÜ Eesti Discgolfi Liit  

IBAN: EE441010220237892220 SEB Selgitus: PaarisMV2021, divisjon, Eesnimi Perenimi   
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Majandamine:  

 

Auhinnafond: 50% divisjonis laekuvatest osavõtumaksudest makstakse välja iga divisjoni 

25% parimatele. PRO staatusega mängijatele kantakse võidusumma ülekandega mängijate 

kontole, AM mängijatele kinkekaardid. Ülekande puhul rakendub Eesti Vabariigis kehtiv 

tulumaksuseadusest tulenev nõue. MJ18 divisjonis on mitterahalised auhinnad.  

Igas võistlusklassis selgitatakse välja Eesti Meisterpaar ja autasustatakse esikolmikuid 

EDGLi poolt medalitega.   

 

Majutus:   

Järvakandi discgolfipargi lähistel: Hostel Club Cinema (10 kohta), Valtu Spordimaja (100 

kohta),   

Järta discgolfipargi lähistel: Märjamaa spordikeskuse hostel (50 kohta), Majesi apartaments 

(8 korterit, 45 kohta), Märjamaa hostel (20 kohta), Luhtre turismitalu (40 kohta).  

  

Toitlustus:   

  

Järvakandi ning Järta terviseradadel on kohapeal toitlustus.  

  

Viisakus: 

 

Riietus olgu puhas ja korralik. Soovituslik on kanda kraega nööpidega ehk polo 

särki või tehnilist treeningsärki. Keelatud on väljaveninud, määrdunud, 

ebasobiva kirjaga puuvillased T-särgid ja dressipüksid.  

 

COVID-19 PIIRANGUD: 

 

Võistlus viiakse läbi kooskõlas kehtivate COVID-19 piirangutega. 

 

Paarismeistrivõistlused on kontrollitud üritus.  

Kontrollid toimuvad kontrollipunktides, mille läbimine on kohustuslik kõigile võistlejatele. 

Järvakandi discgolfipargi kontrollpunkt asub Saeveski tänaval. Järta discgolfipargis 

sissesõidu tee lähistel. Punkt tuleb läbida autoga enne parkimist parkimisalal. 

Kontrollpunktis tuleb esitada üks järgnevatest nakkusohutust tõendavatest dokumentidest: 

• EL digitaalne COVID vaksineerimistõend 

• EL digitaalne COVID testitõend 

• EL digitaalne COVID läbipõdemistõend 

• Paberkandjal immuniseerimispass 

* Dokumendi esitamisel saab osaleja käepaela, mis kehtib kuni 19.09 võistluspäeva lõpuni. 

* Nakkusohutust ei pea tõendama alla 18-aastased mängijad. 

Nakkusohutust tõendava dokumendi puudumisel on kohustuslik teha kontrollpunkti lähistel 

autost väljumata antigeeni kiirtest. 

- Testida tuleb iga võistluspäeva hommikul. 

- Testimiseks tuleb olla kohal 7.45 – 08.00. Peale seda ei pea korraldaja lubama testi 

tegemist ning siis ei pääse ka võistlema.  

- Testi hind 10 €, tasumine kohapeal sularahas. 

- Test sooritatakse kohapeal koolitatud meditsiinipersonali läbiviimisel 



- Enda kaasa võetud testi kasutamine ei ole lubatud 

Antigeeni kiirtesti positiivse tulemuse ilmnemisel ei saa mängija võistlemiseks luba. Mängija 

ei tohi seejärel viibida võistlusalal ning peab võtma ühendust oma perearstiga. 
 

 

• On soovitav vältida kätlemist ja kallistamist. 

 

• Korraldajal on tulenevalt piirangutest õigus viia võistluse korralduses või ajavas sisse 

muudatusi, teavitades sellest mängijaid.  

 

Tutvu hetkel kehtivate COVID-19 piirangutega: 

 

https://www.kriis.ee/et/eriolukord-koroonaviirus 

 

https://www.kriis.ee/et/sporditegevus-valirajatised-treeninglaagrid 
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