
Eesti Paarismeistrivõistlused Discgolfis 2022

16.-18. septembril 2022 Alutaguse ja Mäetaguse discgolfipargis, Ida-Virumaal

Korraldab Eesti Discgolfi Liit (EDGL)

Formaat

● Parim vise (best throw): Paarilised mängivad samast kohast, valides kahest viskekohast

parima. Rada loetakse lõpetatuks, kui üks paarilistest on ketta korvi visanud.

● Parim vise, kohandatud (modified best throw): Paarilised mängivad samast kohast,

valides kahest viskekohast parima. Rada loetakse lõpetatuks, kui üks paarilistest on ketta

korvi visanud. Kohandatud parima viske formaadis tehakse avavise kordamööda.

● Halvim vise (tough throw): Paarilised mängivad samast kohast, milleks on kahest

viskekohast halvim. Halvima viskekoha otsustavad ülejäänud mängijad puulis. Rada

loetakse lõpetatuks, kui üks paarilistest on ketta korvi visanud.

● Vaheldumisi vise (alternate throw): Paarilised mängivad kordamööda. Raja läbimisel

visatakse kordamööda, kuni üks paarilistest on ketta korvi visanud.

Osalemine1

Võistlusdivisjonid:

1. Meespaarid (MPO)

2. Naispaarid (FPO)

3. Meespaarid 40+ (MP40, so 1982 ja varem sündinud)

4. Naispaarid 40+ (FP40, so 1982 ja varem sündinud)

5. Meespaarid 50+ (MP50, so 1972 ja varem sündinud)

6. Juuniorid ≤18 (MJ18, s.o 2004 ja hiljem sündinud)

7. Segapaarid (mees- ja naismängija)

8. MA3 paarid (paariliste individuaalne PDGA reiting on maksimaalselt 899)

1 Eesti Paarismeistrivõistlustel osalemiseks peab mängija olema Eesti Vabariigi kodanik.



NB! Divisjon avatakse, kui nii esimese kui teise registreerimisvooru lõpus on vähemalt 5

paari.

Ajakava2

T, 1.09 – Rajajuhendite avaldamine

R, 16.09 – segapaarid, MA3

08:30-9:30 – kohaloleku kontroll Alutaguse ja Mäetaguse discgolfipargis

10:00 – I ring Mäetaguse, Karu Kuninganna – MA3 (modified best throw)

10:00 – I ring Alutaguse, Tumesinine kotkas – segapaarid (modified best throw)

13-15 – Lõuna

15:00 – II ring Mäetaguse, Karu Kuninganna – MA3 (alternate throw)

15:00 – II ring Alutaguse, Tumesinine kotkas – segapaarid (alternate throw)

19:00 – autasustamine Alutaguse discgolfipargis

L, 17.09 – MPO, FPO, MP40, MP50, MJ18 ja FP40

7:45-8:30 – kohaloleku kontroll Alutaguse ja Mäetaguse discgolfipargis

9:00 – I ring Alutaguse, Kuldne Kotkas – MPO (best throw)

9:00 – I ring Mäetaguse, Karu Kuninganna – FPO, MP40, MP50, MJ18, FP40 (best throw)

13-15 – Lõuna

15:00 – II ring Alutaguse, Kuldne Kotkas – MPO (alternate throw)

15:00 – II ring Mäetaguse, Karu Kuninganna – FPO, MP40, MP50, MJ18, FP40 (alternate

throw)

P, 18.09 – MPO, FPO, MP40, MP50, MJ18 ja FP40

8:45-9:30 – Kohaloleku kontroll Alutaguse ja Mäetaguse discgolfipargis

10:00 – III ring Mäetaguse, Karu Kuninganna – MPO (tough throw)

10:00 – III Ring Alutaguse, Tumesinine kotkas – FPO, MP40, MP50, MJ18, FP40 (tough throw)

15.00 autasustamine Alutaguse discgolfipargis

2 Korraldajal on õigus teha ajakavas vajadusel muudatusi.



Reeglid

Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi. Finaale ei mängita.

Grupid moodustuvad esimeseks ringiks loosiga divisjoni siseselt ning alates teisest ringist

divisjoni siseselt paremusjärjestuse alusel.

Viigiliste tulemuste korral esikolmikus mängitakse kiire lõppmäng kordamööda viske

(alternate throw) formaadis, kuni koha selgumiseni.

Ringi ajal on suitsetamine (sh e-sigaret ja mokatubakas) ja alkohoolsete jookide tarbimine

ning joobes olekus võistlemine keelatud.

Riietus olgu puhas ja korralik. Soovituslik on kanda kraega nööpidega ehk polo särki või

tehnilist treeningsärki. Keelatud on väljaveninud, määrdunud, ebasobiva kirjaga puuvillased

T-särgid ja dressipüksid.

Registreerimine

Võistlustele tuleb eelregistreerida Disc Golf Metrix veebikeskkonnas. Igas divisjonis tagatakse

paaridele vähemalt 5 kohta.

Registreerimine toimub kahes etapis:

● I registreerimisvoor – 14.08 kl 20 - 19.08 kl 15
● II registreerimisvoor – 21.08 kl 20 - 9.09 kl 15

NB! Võistlusele on tagatud wild card 2021. a Eesti Paarismeistrivõistlustel 1. koha

saavutanud paarile samas koosseisus.

Maksimaalsed osalejate arvud:

● MPO – 54 paari

● FPO, MP40, MP50, MJ18, FP40 – 54 paari

● Segapaarid – 54 paari

● MA3 – 54 paari



Vähemalt ühel paarilisel peab olema kehtiv PDGA liikmelisus, MJ18 divisjonis ei ole PDGA

liikmelisus nõutud. NB! Aliase (topeltkonto) kasutamine on keelatud. Võistlejate nimekiri

korrastatakse iga järgneva registreerimisvooru alguseks. Osalustasu mitte maksnud mängijad

ja aliast kasutanud mängijad eemaldatakse ning võimaluse saavad ootenimekirjas olevad

mängijad.

Korraldaja omab MPO, FPO, MP40, MP50 ja MJ18 divisjonides kokku 5 wild card’i.

Registreerimise tühistamine:

● Kuni 1. septembrini tagastatakse paari loobumisel osalusmaks 100% ulatuses (miinus

pangakulud).

● Kuni 9. septembrini tagastatakse osalusmaks 50% ulatuses.

● Hilisematele loobujatele osalust ei tagastata.

Koht võistlusel on tagatud, kui see on korraldaja poolt kinnitatud ja sellekohane märge

registreerimisnimekirjale lisatud.

Osalustasu

● MPO, FPO, MP40, MP50, FP40 60 €
● MJ18 30 €
● Segapaarid, MA3 50 €

Mängijale, kes ei ole EDGL-i aktiivne liige, lisandub 10 € osalustasule. Tasumine (hiljemalt

registreerimisvooru lõpuks, vt Registreerimine):

Saaja: Eesti Discgolfi Liit MTÜ

Konto: EE441010220237892220

Selgitus: EPMV 2022, divisjon, eesnimi, perekonnanimi

või

Stebby keskkonnas: https://app.stebby.eu/event/6045

https://app.stebby.eu/event/6045


Majandamine

● Auhinnafond moodustub divisjonipõhiselt – 50% divisjonis laekunud osavõtumaksudest

makstakse välja selle divisjoni 20% parematele.

● PRO staatusega mängijatele kantakse võidusumma ülekandega mängijate

arvelduskontole, AM mängijatele kinkekaardid. Ülekande puhul rakendub Eesti

Vabariigis kehtiv tulumaksuseadusest tulenev nõue.

● MJ18 divisjonis on mitterahalised auhinnad.

● Igas divisjonis selgitatakse välja Eesti Meisterpaar ja esikolmikuid autasustatakse

medalitega.

Majutus ja toitlustus

Majutus Alutaguse discgolfipargi lähistel:

● Alutaguse Puhke ja Spordikeskus https://alutaguse.com

● Illuka mõis https://illukamois.ee

● Kuremäe hostel +372 5322 6207

Majutus Mäetaguse discgolfipargi lähistel:

● Mäetaguse Spa https://moisahotell.ee

● Pagari Seltsimaja seltsimaja@alutagusevald.ee

● Atsalama puhketalu

Alutaguse ning Mäetaguse discgolfipargis on kohapeal toitlustus.

COVID-19 piirangud

Võistlus viiakse läbi kooskõlas kehtivate COVID-19 piirangutega.

https://alutaguse.com
https://illukamois.ee/
https://moisahotell.ee/
mailto:seltsimaja@alutagusevald.ee
http://www.atsalama.ee/uus/index.php


Võistluse korraldusmeeskond

TD Timo Juursalu tel 56153600 timojuursalu@gmail.com

Co-TD Kristjan Jaakma tel 56206022 krissjaakson@gmail.com

Eesti Paarismeistrivõistluste kaebuse lahendamise komisjon

Timo Juursalu

Merje Põder

Margo Peters

Kristjan Jaakma


