
 

 

EESTI SUVISED MEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS 2017 
 

 

 

Toimumise aeg: 17.–20.08.2017 

 

Rajad: Kuutsemäe ja Valgjärve discgolfipargid 

 

Kategooria: Professional Disc Golf Association (edaspidi PDGA) XC-Tier. 

 

Korraldaja: Eesti Discgolfi Liit (edaspidi EDGL) 

 

Formaat 

Mängitakse kokku 4 võistlusringi, millest 2 ringi Kuutsemäe discgolfipargis ja 2 ringi 

Valgjärve discgolfipargis. Kõik ringid mängitakse „golf“ stardiga. Mängijad jagunevad 

kahte gruppi. Esimeses grupis mängivad MPO ja teises grupis FPO, MPM, MPG, MPS ja 

MJ1 mängijad. Esimeses ringis moodustuvad puulid grupisisese loosimise teel 

juhuslikkuse alusel. Teises ringis moodustuvad puulid grupisisese paremusjärjestuse 

alusel. Kolmandas ja neljandas ringis moodustuvad puulid grupisiseselt 

paremusjärjestuse ja divisjonide alusel. Puulide moodustamiseks kasutatakse 

www.dgmtrx.com keskkonda. 

 

Ajakava 

14.08.2017 

19.00 – võistlusradu tutvustavate failide avalikustamine (caddy book’id) 

20.00 – esimese ringi puulide loosimine. 

16.08.2017 

14.00 – võistlusrajad on treeninguteks avatud. Treeninguid on võimalik ka varem 

teha, kuid viimased muudatused on radadele paigutatud hiljemalt 14.00 

17.08.2017 

10.00 – esimese ringi algus (MPO Valgjärvel ja FPO, MPM, MPG, MPS, MJ1 

Kuutsemäel) 

19.00 – õhtused üritused Kuutsemäel. Teise ringi puulide avalikustamine 

 

 



 

 

18.08.2017 

10.00 – teise ringi algus (MPO Kuutsemäel ja FPO, MPM, MPG, MPS, MJ1 

Valgjärvel) 

19.00 – õhtused üritused Kuutsemäel. Kolmanda ringi puulide avalikustamine 

19.08.2017 

10.00 – kolmanda ringi algus (MPO Valgjärvel ja FPO, MPM, MPG, MPS, MJ1 

Kuutsemäel) 

19.00 – mängijate pidu Kuutsemäel. Neljanda ringi puulide avalikustamine 

20.08.2017 

08.44 – neljanda ringi algus (MPO Kuutsemäel ja FPO, MPM, MPG, MPS, MJ1 

Valgjärvel) 

13.48 – MJ1 liidergrupi start 

13:56 – MPS liidergrupi start 

14.12 – MPG liidergrupi start 

14.28 – MPM liidergrupi start 

14.44 – MPO ja FPO liidergruppide start 

Orienteeruvalt 18.30 auhinnatseremoonia Kuutsemäe puhkekeskuses 

*korraldajal on õigus ajakavas vajadusel teha muudatusi. 

 

Divisjonid 

MPO – Avatud 

FPO – Naised 

MPM – Seeniorid (40+, s.o 1977 ja varem sündinud) 

MPG – Vanemseeniorid (50+, s.o 1967 ja varem sündinud) 

MPS* - Vanemad vanemseeniorid (60+, s.o 1957 ja varem sündinud) 

MJ1 – Juuniorid (≤18, s.o 1999 ja hiljem sündinud) 

*Divisjon avatakse, kui selles on registreerunud vähemalt 4 mängijat. Vastasel juhul 

registreeritakse juba registreerinud mängijad ümber MPG divisjoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Registreerimine 

Kasutatakse kaheetapilist registreerimisvoorude süsteemi (aluseks on PDGA reiting ja 

kehtiv liikmelisus). 

 

 

Algus 

Lõpp 

I voor 

26.06.2017 kell 20.00 

12.07.2017 kell 20.00 

II voor 

13.07.2017 kell 20.00 

30.07.2017 kell 20.00 

MPO (I grupp) PDGA reiting 900+ Kehtiv PDGA litsents 

FPO (II grupp) Kehtiv PDGA litsents Kehtiv PDGA litsents 

MPM (II grupp) Kehtiv PDGA litsents  Kehtiv PDGA litsents 

MPG (II grupp) Kehtiv PDGA litsents Kehtiv PDGA litsents  

MPS (IIgrupp) Kehtiv PDGA litsents Kehtiv PDGA litsents 
MJ1 (II grupp) Kehtiv PDGA litsents Kehtiv PDGA litsents  

 

Osalema pääseb mõlemas grupis 184 mängijat, millest 20 kohta (10 kohta I grupis ja 10 

kohta II grupis) on eraldatud korraldajale wild cardina ja jagatakse välja korraldaja 

äranägemise järgi peale II vooru lõppu. Samuti eraldab EDGL liikmesklubidele vastavalt 

kokkulepitud tingimustele wild card’e, millede saajad tuleb korraldaja kontaktisikule 

edastada koos tasumise kinnitusega 04.08.2017 kella 20.00. Igal EDGLi liikmesklubil on 

õigus saada maksimaalselt 3 wild cardi arvestusega 1 wild card = 10 klubiliiget. 

 

Osalustasu 

MPO, FPO, MPM, MPG ja MPS divisjonid 

EDGLi liige 50 € (viiskümmend eurot) 

Mitteliige 55 € (viiskümmend viis eurot) 

MJ1 divisjon 

EDGLi liige 25 € (kakskümmend viis eurot) 

Mitteliige 30 € (kolmkümmend eurot) 

 

Osalustasu peab olema laekunud EDGL pangakontole registreerimisvooru lõpuks. 

Mängija eemaldatakse nimekirjast makse mitte tähtaegsel laekumisel ning vabanev koht 

avaneb ootelistis olijatele. Peale II registreerimisvooru, vabade kohtade olemasolul, 

võimalik saada võistlema ainult kontakteerudes korraldaja poolt määratud 

kontaktisikuga ning esitades maksekorralduse tõendi taasesitataval kujul. 

 

 

 



 

 

Tasumine pangaülekandega 

Saaja: Eesti Discgolfi Liit MTÜ 

Konto: EE441010220237892220 

Selgitus: SUVISED MV, Divisjon, Eesnimi, Perekonnanimi 

 

Majandamine 

Auhinnafond: 50% laekuvatest osavõtumaksudest makstakse välja iga divisjoni 25% 

parimatele kas kinkekaardina või ülekandega mängija kontole. Ülekande puhul 

rakendub Eesti Vabariigis kehtiv tulumaksuseadusest tulenev nõue. MJ1 divisjonis on 

mitterahalised auhinnad. 

Igas divisjonis selgitatakse välja Eesti Meister ja autasustatakse esikolmikuid EDGLi 

poolt medalitega. Igal ringil toimuvale CTP võistlusele on esemelised auhinnad toetajate 

poolt. 

 

Toitlustus ja majutus 

Toitlustuse ja majutuse kohta antakse eraldi informatsioon kas personaalselt või läbi 

sotsiaalmeedia. 

 

Reeglid 

Mängitakse PDGA ametlike reeglite järgi ning lähtutakse ametlikust PDGA 

võistlusjuhendist. 

 

Tulemuste väljaselgitamine 

Võrdsete tulemuste korral esikuuikus selgitatakse võitja kiire lõppmänguga korraldaja 

poolt valitud kuni kolmel rajal. Kui peale seda on jätkuvalt võrdseid tulemusi, 

mängitakse nende vahel korraldaja poolt valitud rajal CTP (ühe viskega korvile lähemal). 

 

Võistluse TD-d: Raimo Kimmel, Silver Leetma, Rein Rotmeister, Ralf Rogov 

EMV kommunikatsioon ja press: Evelin Tulp, 56490033, evelintulp@gmail.com 

Rohkem infot: 5334 1420, raimo.kimmel@gmail.com (Raimo Kimmel) 


