
 

 

  1. 02. 12. 2017 - KÕRVEMAA 
  2. 16. 12. 2017 - VALGERANNA 
  3. 25. 12. 2017 - TARTU 
 

  4. 06. 01. 2018 - VILJANDIMAA 
  5. 20. 01. 2018 - ALATSKIVI 
 

  6. 10. 02. 2018 - VÕRU 
  7. 18. 02. 2018 - KILINGI-NÕMME 
 

  8. 10. 03. 2018 - MEEGASTE 
  9. 24. 03. 2018 - JÄRVA-JAANI 
 

10. 07. 04. 2018 - PIIRI 
 

Täpsustatud ajakava teatatakse iga osavõistluse eel FB.com/DiscGolfiSariKapik 
ürituse all. Ajakava sõltub päevavalgest ajast ning mängitavate korvide arvust. 
 

1. Mehed 
2. Naised 
3. Masters (1978.a. ja varem sünd.) 
 

Võistlusel osalemiseks saab end ise eel-registreerida DiscgolfMetrix.com-is (mis on 
avatud vähemalt   neljapäeva kella 13-ni) või vabade kohtade olemasolul 
kohapeal vastavalt osavõistluse ajakavale.  

Võistlema lubatakse kuni radade arv x 5 mängijat.  
Iga osavõistluse väljakuulutamisel teatatakse maksimaalne osalejate arv. 

Korraldajal on õigus broneerida kuni 5 wildcard’i ja jagada neid otsustuskorras. 

Kui eel-registreerimisega on kõik kohad täidetud, tekib ootenimekiri. 
Ootenimekirja tekkimisel on korraldajal õigus määrata osalustasu tasumine 
ülekandega kindlaks tähtajaks. 

Tähajaks mittetasunud mängijad tõstetakse ümber ootenimekirja lõppu vastavalt 
esialgse registreerimise järjekorrale. 

Mängijale, kes on end eelregistreerinud, aga ei tühista ise enda osalust enne 
eelregistreerimise lõppu või ei teata mõjuval põhjusel mitteosalemisest, on 
korraldajal õigus määrata sanktsioon kuni 15€ ja mitte registreerida mängijat enne 
selle tasumist võistlusele. 



Osalustasu kõigis kategooriates on 15€. 
Osalustasu võib tasuda pangaülekandega või kohapeal juhul, kui korraldaja ei ole 
määranud osalustasu varasemat tasumist ülekandega.  

Võistlejatel on võimalus soetada sarja pakett „KÄPIK-2017/2018“ maksumusega 
100€, mis annab osaluse kõigile etappidele ning soetaja osaleb sarja lõpus 
discgolfi korvi loosimisel. 

Paketi ostnud mängija registreeritakse korraldajate poolt igale võistlusele, aga tal 
on kohustus mitteosalemisel eemaldada enda registreering ning korduva rikkumise 
korral võib korraldaja kustutada edasiste võistluste eelregistreeringu. Samuti kehtib 
sanktsiooni võimalus, kui mitteosalemise korral registreeringut ei eemaldata. 
Tasumine ainult ülekandega, osavõistluse info koht jäetakse selgituses tühjaks. 

Sarjapaketi tasusid sarja pooleli jätmisel ei tagastata. 

Tasumine pangaülekandega: 
Saaja: MTÜ Kogukonna Tugi 
IBAN: EE752200221056158112  (Swedbank) 
Selgitus osavõistluse korral: Osavõistluse nimi,Kategooria,Eesnimi, Perekonnanimi 
Summa: 15€ / 10€* (* 2001 ja hiljem sündinud) 

Selgitus paketi korral: „KÄPIK-2017/2018“, Kategooria , Eesnimi, Perekonnanimi 
Summa: 100€ 
 

Auhinnafondi väärtus moodustub vähemalt 50% osalustasude väärtusest. 
Auhinnafondist tulevad nii osavõistluse kui üldarvestuse auhinnad. 
Auhinnad ei ole rahalised. 

Ülejäänud osaga kaetakse võistluste korraldamisega seotud erinevad kulud 
(s.h. riiklikud maksud, kaaskorraldajatele/raja kasutuse eest, Skoorin.com-i, jms.). 
 

Mängitakse PDGA ( Professional Disc Golf Association) reeglite järgi ühe erandiga: 

 Kui lume paksus on kohati vähemalt 10 cm võib ketastel kasutada linte 

Kõigil osavõistlustel mängitakse ringide peale kokku vähemalt 30 korvi. 

Korraldajal on õigus valida sõltuvalt mängijate arvust ja kasutatavate korvide arvust 
erinevatel osavõistlustel erinev formaat. 
Näiteks „1. ring + 2. ring – LÕUNA – 3. ring“ või „1. ring – LÕUNA – 2. ring“ 

Korraldajad teavitavad osalejaid valitud formaadist läbi osavõistluse 
väljakuulutamise kanalite ning mängijate hommikusel koosolekul. 

 

Igal osavõistlusel selgitatakse ringide tulemuste alusel välja ja autasustatakse: 
- kolme parimat mängijat Meeste arvestuses, 
- kolme parimat mängijat Naiste arvestuses, 
- kolme parimat mängijat Masters arvestuses, 
- parimat Grandmasters’it 
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Kui vastavas kategoorias on rohkem kui 30 osalejat, autasustatakse iga täiendava 
10 osaleja kohta ühte täiendavat mängijat paremusjärjestuse alusel. 

Talvesarja üldarvestuse võitjad vastavas kategoorias selgitatakse välja 
kohapunktide alusel järgmiselt: 

Osavõistluse 1. koht - 100p, 2. koht - 95p, 3. koht - 91p, 4. koht - 88p, 5. koht - 85p; 
iga järgnev koht saab eelnevast -1 punkti vähem (nt 6. - 84p, 7. - 83p, 8. - 82p jne).  
Koha jagamisel saavad kõik võistlejad kõrgema koha punktid. (nt 3 võistlejat 
kohtadel 5-7 saavad 85p) 

Arvesse lähevad 8 parima osavõistluse kohapunktid. 
 
Talvesarja üldarvestuse võitjad vastavates kategooriates kuulutatakse välja 
viimasel etapil järgmistes kategooriates: 
- Meeste kategooria üldvõitja ja II ning III koht 
- Naised kategooria üldvõitja ja II ning III koht 
- Masters kategooria üldvõitja ja II ning III koht 
- Parim Grandmasters 
 
Nii osavõistluse kui üldarvestuse võrdsete tulemuste korral esikolmiku kohtadele, 
selgitatakse võitja kiire lõppmänguga korraldaja poolt valitud kuni kolmel rajal. Kui 
peale seda on jätkuvalt võrdseid tulemusi, mängitakse nende vahel korraldaja poolt 
valitud rajal CTP (ühe viskega korvile lähemal). 
 

Korraldajad: Kogukonna Tugi MTÜ koostöös kohaliku aktiiviga 
    Harri Reimand (+372 5347 0913 / info@discgolf.ee) 
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