
EDGL KARIKASARI AM 2022

Tamsalu

Professional Disc Golf Association (PDGA) C-tier discgolfivõistlus

23.07.2022

Tamsalu discgolfipark, Lääne-Virumaa

Korraldab: Tamsalu Discgolfi Klubi

Ajakava

Reede, 22.07

9.00 –  Rada avatud harjutamiseks

10:00 – esimese võistlusringi gruppide avalikustamine. Palume võistlejatel olla valmis

gruppide muutumiseks juhul, kui loobujad peaks mängijate nimekirjas viimase hetke

muudatusi põhjustama. Lõplikud grupid lähevad lukku kell 21:00.

Laupäev, 23.07

10.00 – I ring

12.30 – Lõuna

13:30 – teise ringi gruppide avalikustamine

14:00 – II ring

~17:00  – autasustamine

Rada

Mängitakse 2 ringi Tamsalu Discgolfi Pargi Pro asetusel.



Formaat

Grupid alustavad ühisstardis. Esimese ringi grupid moodustatakse juhuslikkuse alusel dgmtrx

keskkonnas. Teise ringi grupid moodustatakse divisjonisiseselt paremusjärjestuse alusel.

Divisjonid ja registreerimistingimused

I voor

30.06-07.07

II voor

08.07-14.07

III voor

15.07-19.07

MA3 PDGA reiting 875+ PDGA reiting 850+ Kehtiv PDGA reiting

MA4 PDGA reiting 830+ PDGA reiting 800+ Kehtiv PDGA reiting

FA2 PDGA reiting 800+ PDGA reiting 750+ Kehtiv PDGA reiting

MJ18 (≤18, s.o 2004

ja hiljem sündinud)

PDGA reiting 900+ PDGA reiting 850+ Kehtiv PDGA reiting

1. Registreerimine: https://discgolfmetrix.com/2043050. Võistleja  peab  registreerimise

hetkel   omama   kehtivat   PDGA   litsentsi. TD-l on õigus lubada rajale ka mängija,

kellel puudub kehtiv PDGA reiting.

2. Osalustasu 30 €, MJ18 divisjonis 20 €
3. Mängijale, kes ei ole EDGLi aktiivne liige, lisandub igal etapil osalemise tasu 10 eurot.

4. Osalustasu ja vajadusel lisatasu peab olema laekunud MTÜ Eesti Discgolfi Liit arvele

registreerimisetapi, millisel mängija registreerus, lõpuks. Makse õigeaegselt

mittelaekumise korral mängija eemaldatakse nimekirjast.

5. Ootejärjekorra olemasolul on vabanenud kohale eelisõigus ootejärjekorra

numeratsiooni alusel eespool asuval mängijal. Mängijad, kes saavad koha võistlusele

peale kolmanda registreerimisvooru lõppu, peavad oma osalustasu tasuma kolme

päeva jooksul peale vastava informatsiooni teatavaks tegemist läbi dgmtrx keskkonna



ja ürituse Facebooki lehe. Makse õigeaegselt mittelaekumise korral mängija

eemaldatakse nimekirjast.

6. Maksimaalne osalejate arv on 90, millest 10 on EDGL-i ja korraldaja wild card’id.

II registreerimisvooru lõpuni garanteeritakse FA2 divisjonile 8 kohta ja MJ18

divisjonile 12 kohta.

Tasumine

Saaja: Eesti Discgolfi Liit MTÜ

Konto: EE441010220237892220

Selgitus: EDGL Karikas 2022 Tamsalu, divisjon, nimi

või

Stebby: https://app.stebby.eu/event/5955

Majandamine

Laekunud osalustasudest kuulub väljamaksmisele 35% – sellest 25% läheb käesoleva

osavõistluse auhinnafondi ning 10% EDGL Karikasari AM 2022 üldarvestuse auhinnafondi.

1. Autasustatakse MA3 divisjoni TOP 6 ja teiste divisjonide TOP 3 mängijaid.

2. Esikolmikutele antakse karikad.

3. Auhinnad on mitterahalised.

4. Väljamaksete protsendid jaotuvad mängijate vahel vastavalt PDGA väljamakse

tabelile.

Reeglid

1. Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi.

2. Võrdsete tulemuste korral esikohal selgitatakse paremusjärjestus kiire lõppmänguga

esimesest korvist kuni võitja selgumiseni. Ühisstardi puhul mängitakse alates teisest

kohast ümber kõik auhinnalised kohad TD valitud kolmel korvil ning vajadusel ehk

https://app.stebby.eu/event/5955


viigilise tulemuse püsimise korral mängijate täpsusvisetega (CTP). Kui mängija lahkub

enne ümbermängu, siis ta annab loobumisvõidu.

3. Ringide ajal on suitsetamine ja alkoholi tarvitamine keelatud. Joobetunnustega

mängijat rajale ei lubata.

4. Võistluse korraldamisel lähtutakse kehtivatest COVID-19 piirangutest.

Majutus ja toitlustus

Toitlustust pakub Kohvik Kirsimari kohapeal ettetellimisel. Toitlustus ei sisaldu osalustasu

hinnas. Menüü nähtav registreerimisel.

Toitlustuse infot jagab korraldaja läbi dgmtrx keskkonna ja ürituse Facebooki lehel

@amkarikas jooksvalt ja mõistliku ajavaruga.

Lisainfo

TD Silja Madison #105810

tel. 56 997 855

Co-TD Piret Orgusaar #210888

tel. 5593 7738

Rajalesaatja Indrek Iho #221733

tel. 513 2685

e-post: tamsaludiscgolf@gmail.com

https://www.facebook.com/amkarikas/
https://www.facebook.com/amkarikas/
https://www.pdga.com/player/105810
https://www.pdga.com/player/210888
https://www.pdga.com/player/221733

