
 

Elwa Challenge 2021 

Sportland Prodigy Elva discgolfi park 
PDGA C-Tier 

20-22. august 2021 

Võistluse juhend 

Ajakava: 

18.08.2021 Kolmapäev 

21:00 – esimese ringi gruppide avalikustamine. Grupid moodustatakse metrixis 
automaatselt divisjonide põhiselt 

20.08.2021 Reede 1. ring 

9:00 – esimese grupi tee time (FA3, FA1,MA50, MA40,  MA4, MA3, MA1) 

21:00 – teise ringi gruppide avalikustamine 

21.08.2021 Laupäev 2. ring 

8:00 – esimese grupi tee time (FA3, FA1,MA50, MA40,  MA4, MA3, MA1) 

21:00 – kolmanda ringi gruppide avalikustamine 

22.08.2021 Pühapäev 3. Ring 

8:00 – esimese grupi tee time (FA3, FA1,MA50, MA40,  MA4, MA3, MA1) 

17:00 – autasustamine kõikidele divisjonidele  



*kohaloleku kinnitamine vähemalt 30 minutit enne oma grupi starti esimese tii 
juures 

**mängija peab olema esimese tii juures vähemalt 10 minutit enne oma starti! 

 

Korraldajal on õigus teha ajakavas muudatusi! 

 

Divisjonid: 

Advanced (MA1)  

Recreational (MA3)  

Novice (MA4) 

Advanced Women (FA1) 

Recreational Women (FA3) 

Amateur Masters (MA40) Pro litsentsiga mängijad saavad osaleda, kui nende PDGA 
reiting jääb alla 935 punkti 

Amateur Grandmasters (MA50) Pro litsentsiga mängijad saavad osaleda, kui nende 
PDGA reiting jääb alla 900 punkti 

Divisjon avatakse, kui registreerimisvoorude lõpuks on kirjas vähemalt 5 osalejat. 
Kui osalejaid on vähem, siis registreerunud tõstetakse lähimasse sobivasse 
divisjoni. Ümber tõstmisest annab korraldaja võistlejatele teada personaalselt.  

Korraldaja tõstab mängijad ümber vastavatesse divisjonidesse viimase, enne 
võistlust toimunud PDGA reitingu uuenduse järgi, kui see toimub varem, kui 14 
päeva enne võistluse algust.  

Võistlusrada: 

MA1, MA3, MA4, MA40 MA50 ja FA1 – divisjonid mängivad Sportland Prodigy Elva 
discgolfi pargi PAR65 asetusel 

FA3 divisjon mängib Sportland Prodigy Elva discgolfipargi modifitseeritud asetusel 
(Täpsemad muudatused avaldame rajajuhendis) 

 

 



 

 

 

 

Osalustasu: 30€, millest vähemalt 60% läheb auhinnafondi. Mängija osalus 
kinnitatakse peale osalustasu laekumist 

 

Tasumine: 

Makse saaja: MTÜ Elva DGC 

Arveldusarve:  EE467700771002952113 

Summa: 30€ Selgitus: Elwa Challenge, võistlusklass, oma nimi 

 

Registreerimine: 

Võistlustele tuleb eelregistreeruda Disc Golf Metrix veebikeskkonnas: 

https://discgolfmetrix.com/1591417 

Maksimaalselt pääseb kõikide divisjonide peale kokku võistlema 144 mängijat. (sh 
korraldaja 10 wildcardi) 

Registreerimine algab 1.04.2021 20:00 

Kasutatakse kolmeetapilist registreerimisvoorude süsteemi 

Osalustasu peab olema laekunud MTÜ Elva DGC pangakontole registreerimisvooru 
lõpuks. Mängija eemaldatakse nimekirjast makse mittetähtaegsel laekumisel ning 
vabanev koht avaneb ootelistis olijatele. Mängija ise vastutab osalustasu õigeks 
kellaajaks laekumise eest. Peale III registreerimisvooru on vabade kohtade 
olemasolul võimalik saada võistlema ainult kontakteerudes korraldajaga ning 
esitades maksekorralduse tõendi taasesitataval kujul. 

Registreerimise tühistamine:  

Osalustasu maksnud mängija registreerimise tühistamine on ainult e-posti teel: 
elvadgc@gmail.com 



100% osalustasu tagastatakse kuni 30 päeva enne võistluse algust  

Mängijad, kes soovivad osalustasu tagastamist 15-29 päeva enne võistluse algust 
saavad 100% osalustasust tagasi ainult juhul, kui nende koht täidetakse 
ootenimekirjast võistlusele pääsenud mängija poolt. Kui mängija kohta ei täideta, 
siis on TD valik, kas tagastada 50% osalustasust VÕI pakkuda mängijapaketti. 

Mängijad, kes soovivad osalustasu tagastamist 14 päeva enne võistluse algust 
saavad 100% osalustasust tagasi ainult juhul, kui nende koht täidetakse 
ootenimekirjast võistlusele pääsenud mängija poolt. Kui mängija kohta ei täideta, 
siis on TD valik, kas tagastada 25% osalustasust VÕI pakkuda mängijapaketti. 

 

 

Reeglid: 

Mängitakse PDGA (Professional disc golf association) reeglite järgi.  

Mängitakse kolm 18- korvilist ringi. Igal päeval üks ring.  

Peale esimest ja teist ringi regrupeeritakse mängijad divisjonide siseselt tulemuste 
alusel  

Viigiliste tulemuste korral mängitakse TOP 3 kohad välja äkksurma meetodil  

Ringi ajal on tubakatoodete ning alkohoolsete jookide tarbimine keelatud! 

 

 

Auhinnad:  

Auhinnafond moodustab vähemalt 60% osavõtutasudest 

Premeeritakse iga divisjoni TOP 3. Auhinnad on esemelised! 

 

 

 

 

 



 

 

COVID-19  

 
Järgime kõiki kehtivaid reegleid Covid-19 ära hoidmiseks. 
http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/05/EDGL-kiri-
vo%CC%83istluste-korraldamise-kohta-seisuga-15.05.2020.pdf 
 
http://discgolfiliit.ee/wp-
content/uploads/2020/05/juhend_spordivoistlused_oues_FINAL-
150520.pdf 

 

 

 

Korraldaja: 

MTÜ Elva DGC elvadgc@gmail.com 

TD: Aivo Moorits #79623 +3725295324 

CO-TD: Tarmo Märtson  #79995 +37256577126 

Meedia: Silja Madison #105810 +37256997855 


