ANNIKORU PÄEVAKUD 2018
7. juuni – 30. august 2018
Võistluste juhend
Ajakava*
Igal neljapäeval, kui pole
öeldud teisiti

17.50 – 18.15 – Kohaloleku kontroll ja registreerimine
18.30 – I ring (18 rada)
Peale ringi - Autasustamine

Võistlusklassid

Osavõtumaks 4 € (sularahas):

▪ Harrastajad (Metrix reiting ≤820)
▪ Edasijõudnud (Metrix reiting ≤890)
▪ Eliit (Metrix reiting 890+)

▪ 1,00 € holaripott
▪ 1,80 € auhinnafond
▪ 1,20 € korraldus/raja haldus

Registreerimine
▪ Võistlustele tuleb registreerida Disc Golf Metrix veebikeskkonnas, valides vastava
nädalavõistluse, või kohapeal enne võistlust (vabade kohtade olemasolul).
▪ Annikoru Discgolfi Klubi liikmetele on eraldatud 10 wildcardi.
▪ Maksimaalselt pääseb võistlema 90 mängijat. Suurema huvi korral tekib ootenimekiri.
Registreerimine suletakse 1,5 h enne võistlust ning ootenimekirjas olevad inimesed
võistlusele ei pääse, sõltumata vabade kohtade võimalikust tekkimisest.

Reeglid
▪
▪
▪
▪

Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi
Mängitakse üks (1) 18-rajaline ring. Finaale ei mängita.
Viigiliste tulemuste korral mängitakse CTP (ühe viskega korvile lähemal) 1. rajal.
Ringi ajal on suitsetamine (sh e-sigaret ja mokatubakas) ning alkohoolsete jookide
tarbimine keelatud.

Autasustamine
Igal nädalavõistlusel autasustatakse:
▪ parimaid Harrastajate arvestuses;
▪ parimaid Edasijõudnute arvestuses;
▪ parimaid Eliidi arvestuses;
Auhindu jaotatakse klassipõhiselt:
▪ kuni 20 mängijat – autasustatakse parimat;
▪ 20 mängijat ja rohkem – autasustatakse kahte parimat;
▪ 30 mängijat ja rohkem – autasustatakse esikolmikut.
Auhinnad on mitterahalised.
Ace Pool võetakse kõigilt osavõtutasudelt, summas 1 €, mis makstakse välja võistlejale, kes
on visanud Hole-In-One (ühe viskega korvi). Kui võistluse jooksul visatakse mitu
Hole-In-One’i, siis jaotatakse summa mängijapõhiselt, olenemata tabatud kordade arvust. Kui
võistluse jooksul ei visata mitte ühtegi Hole-In-One’i, siis kandub see edasi järgmisele
nädalavõistlusele ja summeerub.
Ace Pool on maksimaalselt 500 €, mille täitumisel hakkab kogunema järgmine pott jne.

Korraldaja
MTÜ Annikoru Discgolfi Klubi info@annikorudiscgolf.ee
TD: Renno Reitsnik +372 5399 3931 renno@annikorudiscgolf.ee
Co-TD: Kuldar Parv +372 5391 1413 kuldar@annikorudiscgolf.ee
*

Korraldajatel on õigus teha muudatusi ajakavas

