
 
 

 

KETTAMARATONID 
22. MAI - KEILA I  2. JUULI - VÄIKE-MAARJA  I 21. AUGUST - JÕULUMÄE 



 

 

 

Eesmärk 

 

Kettamaratonide eesmärk on discgolfikultuuri ja -turismi edendamine. Pakume eelkõige 

amatöörmängijatele mõnusat discgolfipäeva sõprade seltsis. Edasijõudnud mängijatel 

on võimalus kirja saada väärt treeningpäev, et testida erinevaid viskeid 

võistlussituatsioonides. 

 

Formaat 

 

Kettamaraton mängitakse spetsiaalselt antud võistluseks paigaldatud rajal. Raja 

kogupikkus on linnulennult ca. 10-12km. Päeva jooksul läbitakse ca. 12-18km. 

Võistlusrada läbib mitmel korral melu ala / toitlustuspunkti, kus saab sooja sööki ja 

joogipoolist soetada. Toitlustus ei sisaldu osalustasu hinnas. Toitlustuspunktid ja 

võistlusstaap asuvad lähestikku ning seal on elementaarne esmaabi ning WC. 

 

Ajakava 

 
Check-in toimub ajavahemikus 7:30-8:30. Võistlus algab kell 9:00 ning orienteeruv 

autasustamine ja loosiauhindade loosimine toimub peale võistlust ca. kell 18:30.  

 

Reeglid 

 
Mängitakse PDGA reeglite järgi. Viigilise tulemuse korral vaadatakse birdide (birdie ja 

parem) arvu. Kui see on võrdne, siis PAR-ide arvu, jne. Kui kõik eelnev on võrdne, siis 

vaadatakse viimaste radade tulemusi. Kiiremad puulid võib endast mööda lasta. 

Söögipausile minnakse terve puuliga korraga. Teised puulid võivad sellel ajal mööduda.  

 

Divisjonid 

 
Moodustatakse kolm võrdsete osalejate arvuga divisjoni Disc Golf Metrixi reitingute 

alusel: 

 

a) Tegijad (Matkasport) - 33% kõrgeim reiting 



b) Hakkab looma - 34-66% keskmine reiting 

c) Võtan rahulikult - 67-100% madalaim reiting 

 

Divisjonid moodustatakse esimesel võimalusel kui on teada täpne võistlejate arv. 

 

Puulid 

 
Igal mängijal on võimalik registreerimisel ise oma puuli valida. Maksimaalselt on 

ühes puulis kuni neli mängijat. Juhul kui puuli pole valitud, paneb korraldaja teid 

juhuslikuse alusel puulidesse. 

 

Registreerimine ja osalustasud 

 
● 22. mai - Keila: https://discgolfmetrix.com/2028864  

● 2. juuli - Väike-Maarja: https://discgolfmetrix.com/2028865  

● 21. august - Jõulumäe: https://discgolfmetrix.com/2028866 

 

Osalustasu Kettamaratonil on 35€ 
 

Osalustasu maksmine tagab koha võistlusel. Metrixis registreerimine võistlusel kohta ei 

taga. Osalustasu ei tagastata. Kui osalustasu maksnud mängija ei saa võistlusel 

osaleda, siis tuleb otsida tal endale asendusmängija. Kokkuleppel saab osalustasu üle 

tõsta järgnevale etapile. Osalustasu tagastatakse juhul kui võistlust ei toimu. 

 

Võistluse eest saab tasuda 
 

Saaja: MTÜ Keila Mets 

A/A: EE132200221049632001 

Summa: 35€ 

Selgitus: Kettamaraton, osavõistlus, võistleja nimi 

 

Auhinnad ja õnneloos 

 
● Autasustatakse iga divisjoni esikolmikut karikate ja meeneliste auhindadega. 

● Iga mängija osaleb loosis, kus loosime välja erinevaid auhindu. 

 

 

TD: Tommy Markus 

https://discgolfmetrix.com/2028864
https://discgolfmetrix.com/2028865
https://discgolfmetrix.com/2028866


Tel: +372 56 168168 

E-post: tommy@getup.ee  

mailto:tommy@getup.ee

