
Tour de Hiiumaa 2022 

Eesmärk:  Discgolfi populariseerimine ja Tour de Hiiumaa võitjate väljaselgitamine. 

Võistlusklassid:   metrix reiting  > 915   

                                    metrix reiting  866-915   

                                    metrix reiting  815-865   

                                    metrix reiting  < 815 

Võistluste kalender: 
20.aprill – Palade  

18.mai – Randmäe  

15.juuni – Käina  

13.juuli – Pühalepa sinine  

17.august – Emmaste 

14.september – Pühalepa punane  

 

Punktiarvestus:  Tour de Hiiumaa sarjas on kuus osavõistlust. Sarja punktiarvestuses 

lähevad arvesse 5 parema osavõistluse punktid. Punktid lähevad arvesse ainult selles 
võistlusklassis, milles võistleja osaleb.  
Punktid jagunevad: 1. koht 15 p. 
                                    2. koht 13 p. 
                                    3. koht 11 p. 
                                    4. koht 9 p. 
                                    5. koht 8 p. 
Iga järgnev koht saab eelnevast kohast 1 punkti vähem (nt 6.-7 p, 7.-6 p, 8.-5 p jne.). Koha 
jagamisel saavad võistlejad kõrgema koha punktid (nt kõik 3 võistlejat kohtadel 6-8 saavad 7 
p). Iga osaleja saab vähemalt 1 punkti.  
Osavõistluste võrdsete tulemuste korral esikolmikus tehakse paremusjärjestuse 
selgitamiseks CTP, mis visatakse korraldaja poolt valitud rajal. 
Üldarvestuse võrdsete tulemuste korral esikolmikus, loeb kõrgemate punktide arv. Kui 
sellega pole võimalik paremusjärjestust selgitada, mängitakse korraldaja poolt valitud kolmel 
rajal esimese eksimuseni. Kui ka sellega võitjat ei selgu, tehakse CTP. 

Osalustasu:  
Osalustasu 10€ sularahas kohapeal. 

Formaat: 
Kõik ringid mängitakse shotgun stardiga (kõik grupid lähevad korraga rajale) 
Grupid moodustuvad juhuslikkuse alusel.  

Reeglid: 
Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi. 
Tulemuste märkimiseks kasutatakse discgolfmetrix keskkonda. 
 



Auhinnad:  
Iga osavõistluse auhinnafond on 50% antud divisjoni osalustasudest ja makstakse välja 
sularahas.   
Autasustatakse  vastavalt osavõtjate arvule  (kuni 3 osalejat-autasustatakse võitjat; 4-6 
osalejat autasustatakse kahte parimat; 7 ja rohkem osalejat autasustatakse kolme parimat) 
Osalustasudest 10% on holaripott, igal osavõistlusel eraldi. Kui osavõistlusel holarit ei visata, 
siis jääb see korralduskuludeks.  
Sarja kokkuvõttes autasustatakse iga divisjoni võitjat karika, ning kolme paremat  rahalise 
auhinnaga. Rahalise auhinna suurus sõltub etappidel osalejate arvust. 
Igal osavõistlusel toimub lisaks mingi võistlus sponsorauhindadele.  
Vähemalt 5 etapil osalenute vahel loositakse viimasel võistlusel välja Gripi kott. 
 
 
 
 
 


