
 

15. Eestimaa suvemängud 

Discgolfi juhend 

Aeg: 13. juuli 2019. a. 

Koht: Võisteldakse Tähtvere Dendropargi Discgolfi pargis 18 korviga rajal. 

Eesmärk: Selgitada välja parimad maakondade ja omavalitsuste võistkonnad ning võistlusklasside 

medalivõitjad. 

Eelregistreerumine: Eestimaa suvemängudele registreerimine, toitlustamise ja koolimajutuse tellimine 

toimub ainult veebipõhiselt aadressil http://www.joud.ee/est/g161/ 

Suvemängudeks on loodud eraldi moodulid, kus avanevad maakondade ja omavalitsuste kavas olevate 

spordialade loetelu, sh discgolf.  

Registreerimise, toitlustamise ja koolimajutuse tellimise tähtaeg on 1. juuli 2019. a. 

Soovitatav on registreerimine teha oma maakonna, linna või valla esindaja kaudu.  

Võistluste formaat 

Mängitakse üks ring 18 korviga discgolfi pargis. 

Võistlejad lähetatakse rajale viitstardiga (10 min. intervalliga alates kella 9:00-st) 

Osalejate arv ei ole piiratud. 

Võistluse reeglid 

Mängitakse PDGA reeglite järgi. 

Eestikeelsed ja inglisekeelsed reeglid - http://discgolfiliit.ee/reeglid/ 

Ajakava võistlusel 13. juulil: 

Mängija peab olema esimesel tiil vähemalt 10 minutit enne oma stardiaega. 

9:00 – esimese grupi start, stardid 10 minutiliste intervallidega. 

Autasustamine toimub peale viimase grupi lõpetamist. Eeldatava aja ja koha anname teada 09.07.2019. 

INFO ja tulemused 

Registreeritud võistlejad, nende stardiajad ja mängu tulemused kajastatakse Discgolfmetrix’i kodulehel 

https://discgolfmetrix.com/995144 

Paremusjärjestuse selgitamiseks: 

Igas võistlusklassis selgitatakse välja kolm parimat ja autasustatakse vastavalt võistluse üldjuhendile. 

http://www.joud.ee/est/g161/
http://discgolfiliit.ee/reeglid/
https://discgolfmetrix.com/995144


Esikolmiku võrdsete tulemuste korral võrreldakse kõigepealt PAR’ist vähema tulemusega (birdie’d) mängitud 

radade arvu ja nende suurem arv annab kõrgema asetus. Kui ka siis on tulemused võrdsed, võrreldakse 

PAR’ist rohkema tulemusega (bogey’d) ja nende väiksem arv annab parema asetuse. 

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:  

I koht - 50 punkti, II - 47 p, III - 45 p, 4. – 43 p, 5.- 42 p jne. 

Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. 

Võrdsete tulemuste korral saavad mängijad keskmised koha punktid. 

Maakondadele – liidetakse 6 parima mehe ja 2 parima naise tulemuse kohapunktid (võistkonna arvestusse 

võib minna ka vastavast soost Juuniori ja Seeniori tulemus); 

Linnadele ja valdadele - liidetakse iga omavalitsuse 3 parima mehe ja 1 parima naise tulemuse kohapunktid 

(võistkonna arvestusse võib minna ka vastavast soost Juuniori ja Seeniori tulemus).  

Maakondlik arvestus toimub paralleelselt omavalitsuste arvestusega. 

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv. 

Discgolf - maakondade, linnade ja valdade võistkondadele 

Võistkonna suurus on piiramatu. 

Mängitakse üks ring 18 korviga discgolfi pargis. 

Võistlus peetakse vastavalt PDGA reeglitele:  

https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf 

 

Individuaalselt selguvad parimad võistlejad järgmistes võistlusklassides: 

Juuniorid (mehed)  (≤15, s.o 2004. a ja hiljem sündinud)  

Juuniorid (naised) (≤15, s.o 2004. a ja hiljem sündinud)  

Mehed   (1980. – 2003. a  sündinud) 

Naised   (1980. – 2003. a  sündinud) 

Seeniorid (mehed) (40+, s.o 1979. a ja varem sündinud)  

Seeniorid (naised) (40+, s.o 1979. a ja varem sündinud)  

Lubatakse osaleda ainult oma võistlusklassis. 

 

Võistlustel võivad osaleda välisriikide sportlased, kes saavad koha paremusjärjestuses ja omavad õigust 

autasustamisele, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia. 

 

Korraldajad: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Eesti Discgolfi Harrastajate Liit 

Peakohtunik: Harri Reimand 

E-mail: harri@discgolf.ee 

Info tel: 53470913 

Informatsioon Eestimaa suvemängude kohta asub kodulehel www.joud.ee . 

https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf
mailto:harri@discgolf.ee
http://www.joud.ee/

