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Ajakava: 
 
Registreerimise esimene etapp: 12.09 – 21.09 
Registreerimise teine etapp: 23.09 – 10.10 
 
Esimese ringi puulide avalikustamine: 14.10 kell 18:00 
 
 
Reede 14.10.2022  
10:00 – 17:00 Paarismäng (best shot formaat / tee times) 
 
Laupäev 15.10.2022 - 1. ring 
8:00 – esimese grupi start (Segagrupid loosiga)  
21:00 – teise ringi gruppide avalikustamine 
 
Pühapäev 16.10.2022 - 2. ring 
8:00 – esimese grupi start (FA3, FA1, MA3, MA1) 
 
Autasustamine jooksvalt iga divisjoni lõpetades 
 
Kohaloleku kinnitamine on kohustuslik vähemalt 30 minutit enne oma grupi starti korraldaja 
telgis (esimese tii vahetusläheduses). Mängija on kohustatud olema esimese tii juures 
hiljemalt 10 minutit enne oma grupi starti. 
 
Korraldajal on õigus teha ajakavas muudatusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Divisjonid:  
MA1 – Advanced 
MA3 - Recreational 
FA1 – Advanced Women 
FA3 – Recreational Women 
 
Divisjonide reitingu piirangud on leitavad PDGA lehel à  
https://www.pdga.com/files/4_-_2022_player_division_grid_-table_5_v12.pdf  
 
Divisjon avatakse, kui registreerimisvoorude lõpus on kirjas divisjonis vähemalt 5 osalejat. 
Kui osalejaid on vähem, siis registreerunud mängijad tõstetakse lähimasse sobivasse 
divisjoni. Ümbertõstmisest teavitab korraldaja osalejat personaalselt. 
 
Kui mängija PDGA rating muutub peale registreerimist, tõstab korraldaja mängija ise 
sobivasse divisjoni ümber. Viimane uuendus, peale 11.10.2022 tõstmise vajaduse otsustab 
TD. 
 
Registreerimine: 
Võistlusele saab registreerida DiscGolfMetrix keskkonnas: 
https://discgolfmetrix.com/2297124 
Võistlusele pääseb osalema 164 mängijat (sh korraldaja 4 WildCardi) 
Registreerimine algab 12.09 kell 12:00 
Osalemiseks on vajalik kehtiv PDGA litsents. 
Korraldaja WildCardi saanud mängija ei pea vastama registreerimistingimustele. 
 
Osalustasu: 
Osalustasu peab olema laekunud MTÜ Overstable kontole registreerimisvoorude 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 10 päeva enne võistlust. 
 
Osalustasu on 30€, millest vähemalt 60% läheb auhinnafondi. 
Osalustasu sisaldab sümboolset players packi. 
 
Tasumine: 
Saaja: Overstable MTÜ 
A/A: EE382200221073893191 
Summa: 30€ 
Selgitus: Viimsi Showdown, osaleja nimi, võistlusklass 
 
 
Reeglid: 
Mängitakse PDGA reeglite järgi. 
Mängitakse 2 ringi 18-korvilisel Viimsi Discgolfipargi layout’il eri päevadel. 
Peale esimest 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 auhindade ning karikatega. 
 
Korraldaja: 
Overstable MTÜ 
TD: Richard Eermann (#80122) +372 53034828 
 
 


