
            Viimsi Open 2022 
 
                                       PDGA C-Tier 
                                           14.05.2022 
                           Viimsi Discgolfipark 
 
 
Ajakava: 
 
Registreerimise esimene etapp: 01.04 – 20.04 
Registreerimise teine etapp: 01.05 – 10.05 
 
 
13.05.2022 reede 18:00  puulide avalikustamine esimeseks ringiks 
 
 
 
14.05.2022 laupäev 
 
09:00 esimese ringi algus (shotgun start) 
12:00 lõuna / teise ringi puulide avalikustamine 
13:00 teise ringi algus (shotgun start) 
16:00 autasustamine 
 
 
 
Kohaloleku kinnitamiseks tuleb käia läbi korraldaja telgist vähemalt 20 minutit enne esimese ringi algust (telk 
asub esimese raja vahetusläheduses), kust saab kätte ka iga mängija oma players packi. 
 
Korraldajal on õigus teha ajakavas muudatusi võistluse sujuvamaks läbiviimiseks. 
 
 
Divisjonid: 
MA1 – Advanced men 
MA3 – Recreational men 
FA1 – Advanced women 
FA3 – Recreational women 
 
Divisjoni avamiseks on vaja registreerimisvooru lõpuks igas divisjonis vähemalt 5 osalejat.  
Kui peaks juhtuma, et osalejaid on vähem, siis on õigus korraldajal tõsta osalejaid ümber lähimasse sobivasse 
divisjonisse. Kui selline olukord peaks tekkima, annab korraldaja sellest osalejatele teada personaalselt. 
 
 
PDGA Reitingu muutus: 
Kui osaleja PDGA reiting tõuseb/langeb peale registreerimist, tõstab korraldaja mängija ise sobivasse 
divisjonisse ümber. Viimane uuendus 10. mai 2022 reitingu muutused ja ümbertõstmised otsustab võistluse 
korraldaja(TD). 
 
 
Registreerimine: 
Võistlusele saab registreerida DiscGolfMetrix keskkonnas: https://discgolfmetrix.com/2017161  
Võistlusele pääseb osalema 90 mängijat. Korraldajal WildCarde ei ole. 
Registreerimine algab 01.04 kell 12:00. 
Osalemiseks on vajalik kehtiv PDGA litsents. 
 
Osalustasu: 
Osalustasu peab olema laekunud MTÜ Overstable kontole registreerimisvooru lõpuks.  
Mitte tasunud osaleja eemaldatakse nimekirjast ning koht avaneb ootelistis olevale mängijale.  
Registreerimise tühistamine toimub e-posti teel: overstablemtu@gmail.com  
100% osalustasust tagastatakse kuni 15 päeva enne võistluse algust. 
 
Osalustasu on 30€, millest vähemalt 60% läheb auhinnafondi. Osalustasu sisaldab lõunat + players packi. 



 
Tasumine: 
 
Saaja: Overstable MTÜ 
A/A: EE382200221073893191 
Summa: 30€ 
Selgitus: Viimsi Open, osaleja nimi, võistlusklass 
 
 
Reeglid: 
Mängitakse PDGA reeglite järgi. 
Mängitakse 2x18 korvilist võistlusringi samal päeval. 
Peale esimest ja teist ringi grupeeritakse mängijad divisjonisiseselt tulemuste alusel. 
Viigiliste tulemuste korral mängitakse TOP3 kohad ümber sudden death meetodil. 
Võistlusringide ajal on alkoholi sisaldavate jookide ning tubakatoodete (sh. El. Sigareti) kasutamine keelatud. 
 
Märkimine: 
Igas grupis on vajalik kaks märkijat, kellest üks märgib tulemused DiscGolfMetrix keskkonda ja teine PDGA Live 
keskkonda. 
 
Auhinnad: 
Iga divisjoni TOP3 saab premeeritud esemeliste auhindadega. 
 
 
Korraldaja: 
 
Overstable MTÜ 
TD: Richard Eermann (#80122) +37253034828  
 
Sehr geehrter Herr Eermann, 
  
vielen Dank für Ihre Zimmerbuchung. 
Gerne bestätigen wir die von Ihnen vorgenommene Zimmerreservierung in unse. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen aus Ankum 
 
 
 
 


