
            

PÄRNU RANNAPARGI OPEN 2020
discgolfivõistlus PDGA C-tier      

Aeg ja koht:
22. august 2020, Pärnu Rannapark 

Korraldaja:
MTÜ Team DiscSport
TD – Margo Peters #64014
Co-TD - Rene Mengel #44899
Kontakt: margo@discsport.ee, 56649492 

Rada:
Mängitakse 2x21 korvi ajutisel rajal, mis asub Ravispaahotell Tervis ning Ammende Villa taga asuvas
Pärnu Rannapargis. Raja algus ja lõpp ning võistluse staap asuvad Rannapargi välikorvpalliplatsi juures.

Rajakaart  koos  rajareeglitega  avalikustatakse  ning  tiialade  ja  korvide  asukohad  märgitakse  maha
21.08.20 õhtul, võistlusrada seatakse üles võistluspäeva hommikul.

Formaat:
Võisteldakse kolmes divisjonis – MPO, FPO ja MP40. 

Kaks ringi mängitakse  shotgun stardiga (kõik võistlejad lähevad korraga rajale). Esimese ringi grupid
moodustatakse loosimise teel. Teises ringis moodustuvad grupid divisjonide kaupa paremusjärjestuse
järgi. 

PDGA litsentsi olemasolu ei ole vajalik. 

Tulemused märgitakse discgolfmetrix.com keskkonda.

Registreerimine: 
Registreerimine toimub discgolfmetrix.com keskkonnas kolmeetapilisena:

1. 02.07.20 kell 20:00 - 09.07.20 kell 20:00
2. 10.07.20 kell 20:00 - 16.07.20 kell 20:00
3. 17.07.20 kell 20:00 - 31.07.20 kell 20:00

https://discgolfmetrix.com/1336334 

Osalustasu peab olema laekunud MTÜ Team DiscSport pangakontole registreerimisetapi lõpuks, millal
mängija  end  registreeris.  Etappide  registreerimisel  PDGA  reitingupiirangut  ei  rakendata.  Makse
õigeaegsel  mittelaekumisel  mängija  kustutakse  nimekirjast  ning  ootejärjekorra  olemasolul  on
vabanenud kohale eelisõigus ootejärjekorras eespool asuval registreerinul. Kõik mängijad, kes saavad
koha võistlusele peale viimase registreerimisetapi lõppu, peavad oma osalustasu maksma kolme päeva
jooksul. Osalustasu tagastatakse mängijatele võistlusest loobumise korral kuni nädal aega enne võistluse
toimumise algust 20€ ulatuses, hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata.
Maksimaalne  osalejate  arv  on  105,  millest  15  on  korraldaja  wild  cardid.  Igale  divisjonile  on
garanteeritud 10 kohta.
 



Osalustasu:
Osalustasu on 25€, mis tuleb tasuda MTÜ Team DiscSport pangakontole registreerimisetapi lõpuks.

Saaja – Team Discsport
Konto - EE897700771002415511
Selgitus – Pärnu Rannapargi Open 2020, nimi, divisjon

Reeglid:
Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi.
Võrdsete tulemuste korral auhinnalistele kohtadele mängitakse kiire lõppmäng korraldaja poolt valitud
radadel ning kui ka see ei selgita lõplikku paremusjärjestust, mängitakse korraldaja poolt valitud rajal
CTP (ühe viskega korvile lähemal).

Palume eriti  tähelepanelikult  jälgida ohutusreegleid nii  võistluseelsel  päeval  rajaga tutvudes,  kui  ka
võistluse  ajal,  sest  Rannapark ei  ole  võistluste  ajaks  suletud ning tuleb tagada kõigi  pargisviibijate
ohutus.  Võistluste  ajal  palume  osalejatel  jälgida  ka  teisi  mängijaid  ning  mitte  lubada  sooritada
potentsiaalselt ohtlikku viset.

Võistluse ajal on alkoholi tarvitamine keelatud, suitsetamine on keelatud võistlusringide ajal.

Seoses COVID-19 piirangutega lähtuvad võistluste korraldaja ja osalejad alloleval linkidel välja toodud
reeglitest:

https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdga-
sanctioned-play-during-covid-19 

http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/06/juhend_spordivoistlused_FINAL-010620.pdf 

http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/05/EDGL-kiri-vo%CC%83istluste-korraldamise-kohta-
seisuga-15.05.2020.pdf 

Ajakava:
22.08.2020
8:00 – Ajutise raja üles seadmine ja mängijate tutvumine rajaga
9:30-10:30 - Registreerimine staabis
11:00 – Esimese ringi algus
14:00 – Lõuna
15:30 – Teise ringi algus
Autasustamine koheselt peale teise ringi lõppu.
Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi, teavitades sellest osalejaid.

Auhinnad: 
Auhinnad  on  esemelised  ja  kinkekaardid  (rahalisi  väljamakseid  ei  tehta,  PRO  payout  0%).
Autasustatakse iga klassi kolme parimat. 
Lisaks antakse välja CTP ja loosiauhinnad, premeeritakse ka hole in one viskajaid. 

Toitlustus: 
Pärnu linn

Parkimine:
Pärnu rannarajoonis on parkimine suveperioodil tasuline! 
Info tasulise ja tasuta parkimise kohta siit:
https://parnu.ee/failid/transport/tasuline_parkimisala_2018_illustratsioon.pdf



Korraldaja jätab endale õiguse teha juhendis muudatusi, teavitades sellest koheselt osalejaid. 
Lisainformatsioon võistluse kohta Facebooki ürituse lehel.


