
Eesti Talvised Meistrivõistlused 2022

KOLMEVÕISTLUS

Korraldaja:

Eesti Discgolfi Liit koostöös OkOk vaba aja keskusega (Lai 18, Pärnu)

Formaat:

Mängitakse loositud paaridega (sama paariline kogu võistluse vältel). Eesmärk on
veeta lõbusalt aega. Parimatele sümboolsed auhinnad.

Bowling:

Paarilised lepivad kokku, kes alustab viskamist ning mängitakse korda-mööda. Kui
pärast esimest viset jäi alustanud mängijal järele seisvaid kurikaid, viskab sama
mängija veel teinegi kord. Kui paar mängib järgmist ruutu, siis teeb seda teine
paariline. Ja nii mängitakse korda-mööda, kuni rada lõppenud. Lõppskoor antakse
teada raja kohtunikule. Kasutada saab OkOk keskuse bowling’u jalanõusid või
isiklikke heleda tallaga jalanõusid, mida ei ole välitingimustes kasutatud. Loa
nende kasutamiseks annab OkOk vaba aja keskuse esindaja. Kohe, kui bowling
mängitud, peab mängija OkOk vaba aja keskuse jalanõud tagastama.

Darts:

Mõlemad paarilised saavad visata 6 korda 3 noolt. Paariliste tulemus liidetakse
ning lõppskoor edastatakse kohtunikele. Punkte loetakse vastavalt darts reeglitele
(sealhulgas kahekordsed ja kolmekordsed punktiväljad kehtivad).

Glow minigolf:

Mängitakse best shot (parim löök) formaati 12 rada (1 ring). Mõlemad paarilised
teevad avalöögi ja otsustavad, kust edasi mängitakse, valides kahest kohast
parima. Rada loetakse lõpetatuks, kui üks paarilistest on palli auku löönud. Iga
raja skoor märgitakse skoorkaardile ja lõpptulemus esitatakse kohtunikule.



Skoorkaardil tuleb tulemus kokku liita. Summa valesti kokku arvestades lisatakse
lõpptulemusele 2 karistust juurde.

Ajakava:

Reede, 25.02 kell 19:00 kuni 22:00 (lõpp orienteeruvalt)

Autasustamine toimub Pärnus Kaubamajaka keskuses Sportlandi poe ees koos
Eesti Talviste Meistrivõistluse autasustamisega.

Divisjonid:

1. Avatud

Registreerimine:

Registreerimine toimub aadressil https://discgolfmetrix.com/2025745

Maksimaalne mängijate arv on 50 paari ehk 100 osalejat. Võistlejad loositakse
paaridesse ja kõik alad mängitakse läbi.

Osalustasud:

Osalustasu on 10€ inimene, mis tuleb maksta kas kohapeal sularahas või
ülekandega: Saaja: Eesti Discgolfi Liit
IBAN: EE441010220237892220
Selgitus: ETMV2022 kolmevõistlus, Eesnimi Perekonnanimi.

Majandamine:

Laekuvatest osalustasudest kaetakse OkOk vaba aja keskuse bowling’u raja rendi,
darts’i ja minigolfi mängimisega seotud kulud. Esikolmikule sümboolsed auhinnad.
Kohapeal võimalus tellida süüa ja juua, mille eest iga mängija tasub ise.

Täiendav info

Punktiarvestus:

Iga ala puhul arvestatakse kohapunktid järgnevalt – I koht 100 punkti, II - 85
punkti, III- 75 punkti ja 4. koht 70 punkti. Iga järgnev koht annab 1 punkti

https://discgolfmetrix.com/2025745


vähem. Kõik ala sooritanud paarid saavad vähemalt 1 punkti. Viigiliste tulemuste
korral esikolmikus arvestatakse poodiumile kõrgeimat ühe ala skoori.

Võistluse TD: Margo Peters; +372 56649492; email: margo.peters.ee@gmail.com

Co-TD Ingmar Hinn #111053 (jooksvad küsimused kohapeal)

mailto:margo.peters.ee@gmail.com

