
 
KONGUTA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 2018 (PDGA C-tier) 

Annikoru discgolfi park 

1. mai 2018 

Võistluste juhend 

Ajakava* 
8.45 – 9.15 Kohaloleku kontroll (kohustuslik) ja registreerimine (vabade kohtade korral) 

9.30 – 9.45 Mängijate koosolek 10.00 I ring (18 rada) 

12.30 Skoorkaartide kogumine 12.30 – 13.30 LÕUNA 

13.30 – 13.45 Mängijate koosolek 14.00 II ring (18 rada) 

17.00 Autasustamine  
 

Divisjonid 
▪ Avatud (MA1): PDGA reiting <970 

▪ Naised (FA1): PDGA reiting <875 

▪ Seeniorid (40+, 1978. a. ja varem sündinud) (MA40): PDGA reiting <935 

▪ Noored (≤15, s.o 2003. a. ja hiljem sündinud) (MJ15, FJ15) 
 

Registreerimine 
▪ Võistlustele tuleb eelregistreerida Metrix (avatakse 1. aprillil 2018 kell 20.00) 

veebikeskkonnas (https://dgmtrx.com/?u=scorecard&ID=598914) hiljemalt 24. aprill 2018 

kell 18.00. Vabade kohtade olemasolul pöörduda TD poole e-posti teel. 

▪ Eelisjärjekorras on Annikoru Discgolfi Klubi liikmed, kellele on broneeritud 30 kohta 

kuni 22. aprill 2018 kell 18.00. 

▪ Maksimaalselt pääseb kõikide divisjonide peale kokku võistlema 90 mängijat. Suurema 

huvi korral tekib ootenimekiri. 
 

Osavõtutasu 
▪ Annikoru Discgolfi Klubi liikmed – tasuta 

▪ teised – 10 € 

▪ Tasumine (hiljemalt 25. aprilliks 2018): 

▪ Saaja: MTÜ Annikoru Discgolfi Klubi 

▪ IBAN: EE082200221058165569 Swedbank 

▪ Selgitus: Konguta2018, mängija nimi ja divisjoni viide,  

           nt Konguta2018, Eesnimi(ed) Perenimi, MA1 

▪ Kõik, kes pole ülalmainitud kuupäevaks osalustasu tasunud, eemaldatakse nimekirjast ja 

ootel olevad soovijad pääsevad võistlema. 
 

Registreerimise tühistamine 
▪ Registreerimise tühistamine on ainult e-posti teel: renno@annikorudiscgolf.ee  

▪ Osalustasu tagastatakse kuni 26. aprill 2018. Hilisematele loobujatele raha ei tagastata. 
 

Reeglid 
▪ Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi. 

▪ Mängitakse kaks (2) 18-rajalist ringi. Finaale ei mängita. 

▪ Peale esimest ringi mängijad regrupeeritakse tulemuste ja divisjonide alusel. 

▪ Viigiliste tulemuste korral mängitakse kiire lõppmäng kolmel (3) korraldaja poolt valitud 

rajal ning vajadusel CTP (ühe viskega korvile lähemal) korraldaja poolt valitud rajal. 

▪ Ringi ajal on suitsetamine (sh e-sigaret ja mokatubakas) ning alkohoolsete jookide 

tarbimine keelatud. 

                                                 
* Korraldajatel on õigus teha muudatusi ajakavas 
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Autasustamine 
Auhinnafond moodustab vähemalt 60% osavõtutasudest. 

Võistlustel autasustatakse: 

▪ viit (5) parimat Avatud arvestuses; 

▪ kolme (3) parimat Naiste arvestuses; 

▪ kolme (3) parimat Seenioride arvestuses; 

▪ kolme (3) parimat Noorte arvestuses; 

▪ parimat Annikoru Discgolfi Klubi liiget. 

Auhinnad on mitterahalised. 

 

Korraldaja 
MTÜ Annikoru Discgolfi Klubi info@annikorudiscgolf.ee  

TD: Renno Reitsnik +372 5399 3931 renno@annikorudiscgolf.ee  
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