
 

Prodigy Cup powered by Sportland 
 
 

PDGA C-kategooria võistlus  
06.-07. aprill – Jõulumäe Tervisespordikeskus  
18.-19. mai – Sportland Prodigy Elva Discgolfirada  
26.-27. oktoober - Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus 

 
 
 

 

3. ETAPP  
26.-27.10.2019 Sportland Kõrvemaa Prodigy Discgolfirada 
 
 

Rada 
 
 
Sportland Kõrvemaa Prodigy Discgolfirada 
https://www.discgolfirajad.ee/park/korvemaa-discgolfipark-pro/ 
 

Ajakava 
 
25.10.2019 Reede 
 

13.00 – 16.00 Paarismäng 

18.00  Mängijate koosolek – toimub ürituse Facebooki grupis postitusena 

 
*Paarismäng – Sportland Kõrvemaa Prodigy discgolfirada (22 korvi). Golf start, esimene 
stardiaeg 13.00 ja viimane stardiaeg 16.00. Formaat – parim vise. Osavõtt 10 eurot paar ja 
väljamakse 80%, mis jaguneb esikolmiku vahel 50%; 30%; 20%. 
 
26.10.2019 Laupäev 
  
Golf start – grupid loositakse juhuslikkuse alusel. Stardidakse 10 minutiliste 
intervallidega. Mängija peab olema esimesel tiil vähemalt 10 minutit enne oma starti! 

https://www.discgolfirajad.ee/park/korvemaa-discgolfipark-pro/


 

10:00 1. ring, esimese grupi tiiaeg 
10:00 – 22:00 Sportland putiliiga. 
18:00 Õhtune programm. Rohkem infot saab jooksvalt ürituse Facebook’i lehelt 
  
27.10.2019 Pühapäev 
 
Golf start – grupid divisjonide kaupa paremusjärjestuse alusel. Divisjonide järjekord: MP40, MJ18, 
FPO, MPO. Stardidakse 10 minutiliste intervallidega. Mängija peab olema esimesel tiil vähemalt 
10 minutit enne oma starti! 
 

10:00 2. ring esimese grupi tiiaeg 

10:00 – 16:00 Sportland putiliiga. 
Autasustamine 30 minutit pärast viimase grupi lõpetamist. 

 

Korraldajatel on õigus teha ajakavas muudatusi! 
 

Divisjonid 
 

1. Avatud - MPO 
2. Naised - FPO 
3. Meesseeniorid – MP40 (40+ s.o. 1979 ja varem sündinud) 
4. Juuniorid – MJ18 (≤18 s.o. 2001 ja hiljem sündinud) 
 

Võistlustele pääseb maksimaalselt 128 võistlejat (millest korraldaja omab 10 wild cardi). 

 

Korraldaja garanteerib MPO divisjonile 72 kohta, FPO divisjonile 16 kohta, MP40 28 kohta ja MJ18 
divisjonile 12 kohta. Registreerimiseks on avatud 118 kohta, mis jagunevad järgnevalt: MPO 68 
kohta, FPO 14 kohta, MP40 26 kohta ja MJ18 10 kohta. Ülejäänud 10 kohta jaotab korraldaja wild 
card’ide näol järgnevalt: MPO 4 kohta, FPO 2 kohta, MP40 2 kohta ja MJ18 2 kohta. 

 

Korraldajal on õigus jagada wild carde oma äranägemise järgi teistesse divisjonidesse, kui 
mõne divisjoni jaoks wild card’ide vajadus puudub. 

 

Divisjon avatakse, kui registreerunud on vähemalt 4 mängijat. Kui II registreerimisvooru lõpuks 
on divisjonis registreerunuid vähem kui 4, siis divisjoni ei avata ning registreerunud mängijad 
tõstetakse ümber tema vanusele lähimasse divisjoni, olenemata reitingulistest nõuetest. 

 

Kui peale II registreerimisvooru on mõnes divisjonis vabad kohad, jaotatakse need 
vastavalt korraldaja äranägemise järgi vastavalt üldisele ootenimekirjale. 



 
 
 
 
 

Registreerimine 
 

Kasutatakse kolme-etapilist registreerimisvoorude süsteemi PDGA reitingu alusel. 
 

I voor 24.09.2019 20:00 – 01.10.2019 20:00 
 

Avatud (MPO): PDGA reiting >=930 
Naised (FPO): PDGA reiting >=820 
Meesseeniorid (MP40): Sünniaasta <= 1979 
Juuniorid (MJ18): Sünniaasta >= 2001 

 

II voor 02.10.2019 20:00 – 09.10.2019 20:00 
 

Avatud (MPO): PDGA reiting >=900 
Naised (FPO): Kõik 
Meesseeniorid (MP40): Sünniaasta <= 1979 
Juuniorid (MJ18): Sünniaasta >= 2001 
 
III voor 10.10.2019 20:00 – 23.10.2019 20:00 
 

Avatud (MPO): Kõik 
Naised (FPO): Kõik 
Meesseeniorid (MP40): Sünniaasta <= 1979 
Juuniorid (MJ18): Sünniaasta >= 2001 
 
 

Registreerimine discgolfmetrix.com keskkonnas: 
https://discgolfmetrix.com/884096 
 

Korraldaja jagab wild card‘id peale teise registreerimisvooru lõppu. 

 

Osalustasud 
 

MPO 40€ 
FPO 40€ 
MP40 40€ 
MJ18 20€ 

 

Osalustasu tuleb tasuda pangaülekandega registreerimisvooru lõpuks. Makse mittelaekumise 
korral eemaldatakse osaleja nimekirjast. Makse mittelaekumise korral vabaneb koht esmalt 
ootenimekirjas olevale mängijale ja seejärel järgmises voorus registreerijatele. 

 



Tasumine pangaülekandega: 
Saaja: MTÜ Rotmeister DG Team 
Arveldusarve number: EE041010220241550228 
Selgitus: Prodigy Cup Kõrvemaa, võistlusklass, eesnimi, perekonnanimi. 



 

Formaat 

 

Mängitakse golf start formaadis, kus grupid lähevad 10 minutiliste intervallidega rajale. 
Esimeses ringis moodustatakse grupid juhuslikkuse alusel. 
 

Teises ringis moodustuvad grupid divisjonide kaupa paremusjärjestuse alusel. 
 

Gruppide moodustamiseks kasutatakse discgolfmetrix.com keskkonna abi. 

 

Igal ringil peetakse ka CTP võistlus ning mõlemal päeval on võimalus end proovile panna 
Sportlandi putiliigas, kus parim võidab Prodigy Disc Strike Zone korvi. 
 

Reeglid 

 

Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association (https://www.pdga.com/rules)) reeglite järgi. 

 

Võitjate väljaselgitamine võrdsete tulemuste korral auhinnalistele kohtadele viiakse läbi 
kiire lõppmänguga ehk sudden death formaadis. Mängitakse senikaua kuni on selgunud 
ümbermängimise võitja. 
 

Tulemuste märkimine skoorkaardile on kohustuslik. 
 

Suitsetamine ja alkoholi tarbimine on võistlusringide ajal keelatud! 
 

Majandamine 

 

Auhinnafond moodustub 50% laekuvatest osavõtutasudest, mis kuulub väljamakstavasse 
auhinnafondi ning makstakse välja 20%-le iga divisjoni parematele. Täpne väljamakse suurus 
ja saajate hulk selgub registreermisvoorude lõpuks, kui on välja jagatud ka kõik wild card ´id. 
MJ18 divisjonis on mitterahalised auhinnad.  
Igas divisjonis autasustatakse esikolmikuid karikatega ja meenetega korraldaja poolt. 

 

Majutus ja toitlustus 
 

Täpsem info majutuse ja toitlustuse võimaluste kohta tuleb jooksvalt võistluse Facebooki ürituse 
lehele

https://www.pdga.com/rules


 

Korraldaja 
 

MTÜ Rotmeister DG Team 
 

TD Martin Rotmeister #51689 
+372 55 621 721 

 

CO-TD Rein Rotmeister #69817  
+372 50 30 007 


