
Juunioride, Seenioride ja Harrastajate Eesti Meistrivõistlused

Discgolfis 2022

15.–17. juuli 2022, Viljandimaa

● Viljandi Rotary discgolfipark

● Valuoja Rotary discgolfipark

● Holstre-Polli discgolfipark

Professional Disc Golf Association (PDGA) XC-tier võistlust korraldab Eesti Discgolfi Liit (EDGL)

koostöös DGK Viljandi Ketas ja DGK Discihullud.

Võistlusel selgitatakse juunioride, seenioride ja harrastajate Eesti meistrid.

Võistluse formaat

Kõik osalejad mängivad kolm tiiaegadega võistlusringi. Iga divisjon võistleb kahel rajal.

Võistlus toimub vastavalt käesolevale juhendile. Juhendis tehtavate muudatuste korral

teavitatakse sellest osalejaid discgolfmetrix keskkonna kaudu e-kirja teel.

Ajakava1

Kolmapäev, 13. juuli

● Rajad on avatud harjutamiseks alates kell 10.

Neljapäev, 14. juuli

● Rajad on avatud harjutamiseks.

● 20.00 – lõplike gruppide avaldamine, viimase vajaliku info jagamine.

Reede, 15. juuli, I võistlusring

● 9.00 – esimeste gruppide start kõigil radadel. Kohalolekukontroll ja tervituspaki

kättesaamine 30 minutit (esimesed kaks gruppi 15 min) enne oma stardiaega staabialal.

Mängija õigeaegse kohaloleku kinnituseta võib TD mängijat rajale mitte lubada.

1 Korraldajal on õigus teha vajadusel ajakavas muudatusi.



● 19.30 – “Eriti Muhe Putivõistlus”. Registreerimine >

● Hiljemalt 21.00 – teise võistlusringi gruppide avaldamine.

Laupäev, 16. juuli, II võistlusring

● 9.00 – esimeste gruppide start kõigil radadel. Kohalolekukontroll 10 minutit enne oma

stardiaega esimesel tiialal. Mängija õigeaegse kohaloleku kinnituseta võib TD mängijat

rajale mitte lubada.

● Hiljemalt 21.00 – kolmanda võistlusringi gruppide avaldamine.

Pühapäev, 17. juuli, III võistlusring

● 8.00 – esimeste gruppide start kõigil radadel. Kohalolekukontroll 10 minutit enne oma

stardiaega esimesel tiialal. Mängija õigeaegse kohaloleku kinnituseta võib TD mängijat

rajale mitte lubada.

● 12.30 – autasustamine Valuoja Rotary pargis – MP60

● 14.00 – autasustamine Valuoja Rotary pargis – MP50, FP40

● 16.00 – autasustamine Valuoja Rotary pargis – FA3, MJ18

● 18.30 – autasustamine Valuoja Rotary pargis – MA4, MA3, FA2, MA2

Divisjonide ja radade jaotus:

R, 15. juuli L, 16. juuli P, 17. juuli

Valuoja Viljandi HP Valuoja Viljandi HP Valuoja Viljandi HP

8-8:50 MP60, MA3 MP50 MJ18

9-9:50 MA3 MA4 MA2 MJ18 FA3,MA2 FA2 FP40 MA2

10-10:50 MP50 MA3 FA3, MA4

11-11.50 FA2 MP60

12-12.50 FP40 FP40,MA4 Autasustamine Valuojas: MP60

13-13.50 MP60 FA2

14.00
Autasustamine Valuojas:

MP50, FP40

14-14.50 FA3 MP50 MJ18

16.00
Autasustamine Valuojas:

FA3, MJ18

18:30 Autasustamine Valuojas:

https://discgolfmetrix.com/2222933


R, 15. juuli L, 16. juuli P, 17. juuli

MA4, MA3, FA2, MA2

Reeglid

● Võistlusel mängitakse PDGA reeglite järgi.

● Võistlejatel on kohustus reegleid tunda, järgida ja jälgida nende järgimist oma grupis.

● Alkoholi- ja tubakatoodete tarvitamine võistlusringide ajal on keelatud.

● Joobes olekus võistlemine on keelatud ja mängija eemaldatakse võistluselt.

● Esimese võistlusringi grupid moodustatakse divisjonisiseselt juhuslikkuse alusel.

● Teise võistlusringi grupid moodustatakse divisjonisiseselt paremusjärjestuse alusel.

Võrdsete tulemuste korral arvestatakse väiksem PDGA number eespool olevaks.

● Kolmanda võistlusringi grupid moodustatakse divisjonisiseselt paremusjärjestuse alusel.

Võrdsete tulemuste korral arvestatakse teise võistlusringi tulemust.

Registreerimine

Registreerimine käib neljas etapis läbi discgolfmetrix.com keskkonna >

Divisj
on

I voor
2.06 kl 20 – 6.06 kl 20

II voor
8.06 kl 20 – 13.06 kl 20

III voor
15.06 kl 20 – 22.06 kl 20

IV voor
28.06 kl 20 – 6.07 kl 20

MA2 PDGA reiting 920–934 PDGA reiting 900–934 Kehtiv PDGA reiting Kehtiv PDGA litsents

MA3 PDGA reiting 885–899 PDGA reiting 850–899 Kehtiv PDGA reiting Kehtiv PDGA litsents

MA4 PDGA reiting 825–849 PDGA reiting 775–849 Kehtiv PDGA reiting Kehtiv PDGA litsents

FA2 PDGA reiting 800–824 PDGA reiting 775–824 Kehtiv PDGA reiting Kehtiv PDGA litsents

FA3 PDGA reiting 750–774 PDGA reiting 600–774 Kehtiv PDGA reiting Kehtiv PDGA litsents

MJ18 PDGA reiting 850+ PDGA reiting 750+ Kehtiv PDGA reiting Kehtiv PDGA litsents

MP50 PDGA reiting 860+ PDGA reiting 825+ Kehtiv PDGA reiting Kehtiv PDGA litsents

MP60 PDGA reiting 830+ PDGA reiting 800+ Kehtiv PDGA reiting Kehtiv PDGA litsents

FP40 PDGA reiting 800+ PDGA reiting 750+ Kehtiv PDGA reiting Kehtiv PDGA litsents

● Võistlusel on vähemalt 475 osaleja kohta, millest 15 on korraldajate wild card’id.

● Divisjon avatakse minimaalselt nelja osalejaga. Kui peale kõiki registreerimisvoore on

https://discgolfmetrix.com/2114838


osalejate arv väiksem, tõstetakse registreerunud mängijad lähimasse sobivasse divisjoni.

● Teise registreerimisvooru lõpuks on garanteeritud kohad vastavalt:

○ FA2 - 20

○ FA3 - 20

○ MJ18 - 20

○ MA3 - 80

○ MA4 - 80

● Teise registreerimisvooru lõpuks peab EDGLile olema laekunud liikmesklubide wild

card’ide saajate nimed ja osalustasud.

○ Igal liikmesklubil on õigus saada kuni kolm wild card’i (vt jaotuse aluseid). Liikmete

arv fikseeritakse dgmtrx keskkonnas esitatu põhjal 10. juunil kell 20.

○ Klubidele edastatakse wild card’ide arv, mille saajate nimed ja osalustasud peavad

olema laekunud EDGLile hiljemalt 15. juunil kell 10.

● Kui 12. juuli PDGA reitingute uuendus toob mängijale kaasa divisjoni muutuse, otsustab

TD, kus mängija võistleb.

Osalustasu

● Osalustasu on 50 eurot, juuniordivisjonis 25 eurot. Osalustasule lisandub 10 eurot juhul,

kui mängija ei ole EDGL-i liikmesklubi aktiivne liige2.

● Nõuetekohaselt registreerunud mängijad kinnitatakse registreerimisvooru lõpule

järgneval päeval hiljemalt kell 20. Nõuetekohane on mängija:

○ kelle reiting vastab registreerimisvooru tingimustele;

○ kelle osalustasu on laekunud EDGLi pangakontole registreerimisvooru, milles

mängija registreerus, lõpuks. Iga mängija vastutab osalustasu õigeks kellaajaks

laekumise eest. Mängija eemaldatakse nimekirjast makse mitte tähtaegsel

laekumisel ning vabanev koht avaneb ootenimekirjas olijatele.

● Mängija koht on võistlusel garanteeritud, kui tema osalemine on registreerimise

keskkonnas kinnitatud. Peale teist registreerimisvooru jagatakse välja wild card’id EDGLi

liikmesklubidele, mille tagajärjel võivad registreerunud mängijad langeda ootenimekirja.

● Osalustasu tagastatakse 100% juhul, kui osalemisest loobumisest teatatakse korraldajale

2 Ei rakendu MJ18 divisjoni mängijatele.

https://discgolfiliit.ee/liitumine/


kolmanda registreerimisvooru lõpuks ehk 22. juunil kell 20.

● Osalustasu tagastatakse 50% juhul, kui osalemisest loobumisest teatatakse korraldajale 7

päeva enne võistluste algust ehk 8. juulil kl 20. Hilisemal teatamisel ei tagastata

osalustasu.

Tasumine

Saaja: Eesti Discgolfi Liit MTÜ

Konto: EE441010220237892220

Selgitus: EHMV 2022, divisjon, eesnimi, perekonnanimi

või

Stebby keskkonnas: https://app.stebby.eu/event/5884

Majandamine

● Auhinnafondi moodustab 35% laekunud osalustasudest, mis makstakse välja

kinkekaartidena iga divisjoni top 20 protsendile.

● Iga divisjoni esikolmikut autasustab EDGL medalitega.

● Pääsmed Smartpost Eesti Meistrivõistlustele Discgolfis 2022 teenivad:

○ parim FA2

○ parim MA3

○ MA2 kolm paremat

○ MJ18 kolm paremat (mängivad avatud divisjonis).

Paremusjärjestuse selgitamine

Võrdsete tulemuste korral esikolmikus selgitatakse võitja kiire lõppmänguga, st alustatakse

esimesest korvist ja mängitakse kuni esimese eksimuseni.

Viisakus

Võistlejate riietus olgu puhas ja korralik. Soovituslik on kanda kraega nööpidega särki ehk

https://app.stebby.eu/event/5884


polo või tehnilist treeningsärki. Keelatud on väljaveninud, määrdunud, ebasobiva kirjaga

puuvillased T-särgid ja dressipüksid.

Võistluse korraldusmeeskond

Võistluse TD Margo Peters #64014      tel: 566 49 492

Valuoja Rotary Viljandi Rotary Holstre-Polli

Raja TD Margo Peters #64014 Martti Ojamaa #60022 Aivo Moorits #79623

Telefon 566 49 492 553 6844 529 5324

Meiliaadress sport@edgl.ee

Võistluse distsiplinaarkomisjon

Timo Juursalu, Merje Põder, Margo Peters, Siim Ühtid.

Juhendi koostas

EDGLi spordi-tehniline komisjon

sport@edgl.ee

discgolfiliit.ee/liidu-koosseis

24.05.2022

Uuendatud 5.07.2022
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