Smartpost Eesti Meistrivõistlused Discgolfis 2022
Professional Disc Golf Association (PDGA) XA-Tier
3.–6. augustil 2022 Sportland Prodigy Elva discgolfipargis, Elvas, Tartumaal
Korraldab Eesti Discgolfi Liit (EDGL)

Formaat
Osalejad mängivad neli võistlusringi, üks ring päevas. Kõigil ringidel on tiiaegadega start.
Võistlus on avatud MPO, FPO ja MP40 divisjoni mängijatele.

Ajakava1
Grupid stardivad võistluspäevadel 10-minutilise intervalliga. Divisjonide vahel on lisa 10
minutit pausi.
Esimesel võistluspäeval peavad mängijad kinnitama rajale saatjale (TD või co-TD) oma
kohaloleku esimese tiiala juures 30 minutit enne enda stardiaega. Järgmistel päevadel tuleb
teha elektrooniline check-in või kellel ei võimalda, siis rajale saatja juures hiljemalt 10
minutit enne oma stardiaega. Juhul, kui mängija ei kinnita oma kohalolekut määratud ajaks,
võib TD mängijat rajale mitte lubada.

E, 25.07
19:00 – caddy book’i avaldamine
E, 1.08
18:00 – esimese ringi gruppide avalikustamine
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Korraldajal on õigus teha ajakavas vajadusel muudatusi.

T, 2.08
10:00 – rada avatud treeninguteks
20:00 – mängijate onlain koosolek
küsimused-vastused)

youtu.be/Ed6knb9Bev4

(info,

meelespea,

K, 3.08 – I RING
8:30 – stardib esimene grupp. Gruppide järjekord: MPO, FPO, MP40
21:00 – teise ringi gruppide avalikustamine
N, 4.08 – II RING
8:30 – stardib esimene grupp. Gruppide järjekord: FPO, MP40, MPO
21:00 – kolmanda ringi gruppide avalikustamine
R, 5.08 – III RING
8.30 – stardib esimene grupp. Gruppide järjekord: MP40, MPO, FPO
21.00 – neljanda ringi gruppide avalikustamine
L, 6.08 – IV FINAALRINGID
8:00 – stardib esimene grupp. Gruppide järjekord: ~50% MPO, FPO, MP40, ~50% MPO
~19:00 – autasustamine

Reeglid
Võistlusel järgitakse PDGA reegleid. Võistlejatel on kohustus olla reeglitega kursis ja jälgida
nende järgimist nii enda kui oma kaasmängijate puhul.

Gruppide moodustamine
Kõikidel võistlusringidel moodustuvad grupid divisjonipõhiselt. Esimesel ringil
moodustatakse grupid juhuslikkuse alusel. Teisel, kolmandal ja neljandal ringil
moodustatakse grupid paremusjärjestuse alusel. Võrdsete tulemuste korral arvestatakse

teise ringi gruppide moodustamiseks väiksemat PDGA numbrit ning 3. ja 4. ringi
moodustamiseks eelneva ringi tulemust.
Osalemine
Võistlusele pääsevad 2021. aasta Disctroyer Eesti Meistrivõistluste ning Pro Ehitus Discgolfi
Karikasarja 2022 paremad. Osalejate arvu sisse on arvestatud ka EDGLi liikmesklubide wild
card’id, mis jaotatakse vastavalt selleks ettenähtud tingimustel (vt discgolfiliit.ee/edgl). Klubi
kaudu pääsme saajate nimed tuleb korraldajale esitada hiljemalt 11.07.2022 kell 18:00
aadressil sport@edgl.ee, osalustasu tuleb tasuda hiljemalt 12. juulil. EDGLi liikmesklubide
aktiivsete liikmete arv fikseeritakse seisuga 30.06.2022. Pääsme saamiseks minimaalne
PDGA reiting: MPO 900+, FPO 775+, MP40 825+.
Vabade kohtade olemasolul toimub registreerimine dgmtrx keskkonnas esitatud tingimustel
13.07 kl 20 kuni 15.07 kell 20 – discgolfmetrix.com/2089058. Registreerimiseks minimaalne
PDGA reiting: MPO 900+, FPO 775+, MP40 825+. Kui kohti veel on, avatakse teine voor
16.07-17.07.2021, kus on nõutud kehtiv PDGA litsents.
Osalema pääseb kokku 160 mängijat2, millest 10 on korraldaja wild card’id.
Koht võistlusel on tagatud, kui see on korraldaja poolt kinnitatud ja sellekohane märge
registreerimisnimekirjale lisatud.

Osalustasu
EDGLi liikmesklubi aktiivne liige 80 €. Mängija, kes ei ole EDGLi liikmesklubi aktiivne liige,
osalustasule lisandub võistlustasu 10 €.
Osalustasu peab olema laekunud EDGLi pangakontole hiljemalt 12.07.2022. Osaleja vastutab
osalustasu õigeks ajaks laekumise eest.
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Mõjuval põhjusel lisatakse võistlusele kuni 8 kohta. Korraldajal on õigus teha gruppides muudatusi,
tulenevalt registreerunud osalejate arvust.

Registreerimisvoorus võistlusele pääsenud mängija osalustasu peab EDGLile laekuma
hiljemalt 15.07 kuupäeval.
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
mängijapakki. 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 mängijapakki.

Tasumine
Saaja: Eesti Discgolfi Liit MTÜ
Konto: EE441010220237892220
Selgitus: EMV 2022, divisjon, eesnimi, perekonnanimi
või
Stebby keskkonnas: app.stebby.eu/event/5967

Majandamine
Auhinnafond moodustub 75% laekuvatest osavõtutasudest ning makstakse välja iga divisjoni
25% parimatele ülekandega mängija esitatud arvelduskontole. Ülekande puhul rakendub
Eesti Vabariigis kehtiv tulumaksu seadusest tulenev nõue. Kui mängija loobub väljamaksest,
siis vastavalt PDGA reeglitele toimub ümberjaotus. Mängija, kes ei oma PRO staatust, kuid
jõuab auhinnalisele kohale, peab korraldajat teavitama hiljemalt 07.08.2022 kell 12:00, kas
võtab raha vastu või mitte.

Igas divisjonis selgitatakse välja Eesti meister ja esikolmikuid autasustatakse EDGLi poolt
medalitega.

Paremusjärjestuse selgitamine
Iga divisjoni poodiumikoha viigilise tulemuse korral selgitatakse võitja kiire lõppmänguga
alates esimesest korvist kuni esimese eksimuseni.
Juhendis tehtavate muudatuste korral teavitatakse osalejaid discgolfimetrix.com keskkonna
kaudu e-kirja teel.

Võistluse kohapealne korraldusmeeskond
TD

Margo Peters

tel 56646492

margo.peters.ee@gmail.com

Co-TD

Aivo Moorits

tel 529 5324

aivomoorits@gmail.com

Smartpost EMV kaebuse lahendamise komisjon
Jako Känd
Anré Vooremaa
Timo Juursalu

