
TARTUMAA MEISTRIVÕISTLUSED
DISCGOLFIS 2021

EESMÄRK Arendada sportlikku tegevust Tartumaa valdades ja linnades. Populariseerida
discgolfi spordialana ning pakkuda eelkõige Tartumaa sportlastele võistlemise võimalust. Selle
käigus selgitada välja Tartumaa meistrid discgolfis.

AEG JA KOHT
04.09 - 05.09.21 Sportland Prodigy Elva discgolfi pargis, spetsiaalselt võistluseks
modifitseeritud 25 korviga erirajal.

AJAKAVA:

Laupäev 04.09.21(mängitakse I ring modifitseeritud rajal)

10:00 - 10:45 Mängijate kohaloleku kontroll (osalemine kohustuslik)
11:15 – 14:15 I võistlusring (ringi kestvusaeg on prognoositud)

Pühapäev 05.09.21 (mängitakse II ring modifitseeritud rajal)

10:00 - 10:45 Mängijate kohaloleku kontroll (osalemine kohustuslik)
11:15 – 14:15 I võistlusring (ringi kestvusaeg on prognoositud)
15:00 Autasustamine

*Korraldajal on õigus teha ajakavas muudatusi



FORMAAT JA TULEMUSTE ARVESTAMINE:
Mängitakse üksikmängu, kus valdade ja linnade arvestuses läheb arvesse iga valla ja linna 3
(kolme) parima mehe ja 1 (ühe) parima naise tulemus. Osalejate arv valla või linna kohta ei ole
piiratud. Võistluse max osalejate arv on 125 mängijat. Mängitakse 2 ringi 25 korviga rajal.
Võistlus on kahepäevane, mõlemal päeval mängitakse üks võistlusring.Tulemuste arvestamine
käib järgnevalt: I - 50p, II - 40p, III - 35p, IV - 30p, V - 29p ja iga järgnev koht 1p võrra vähem.
Kui ühes klassis on rohkem kui 50 osalejat, siis alates 50. kohast saavad kõik võistlejad 1p.

VÕISTLUSKLASSID:
MEHED
MEHED 40+ (1982 ja varem sündinud)
MEHED 50+ (1972 ja varem sündinud)
NAISED
JUUNIORID (2003 ja hiljem sündinud)

REGISTREERIMINE: Registreerimine käib läbi
DISCGOLFMETRIX.COM keskkonna aadressil:
https://discgolfmetrix.com/1819066

1. Etapp: 02. august - 22. august (registreerimine ainult
omavalitsuste võistkondadele)
2. Etapp: 23. august - 02. september (registreerimine
avatud kõigile)

*Omavalitsust esindavate mängijate nimekirjad
edastada silver@discgolfevents.ee hiljemalt 22.08.20.
Registreerides palume esitada võistleja nimi ja sünniaasta!

Tasumine pangaülekandega:
Saaja: Play Discgolf MTÜ IBAN: EE652200221068280382
Selgitus: TMV2021, Eesnimi, Perekonnanimi, Divisjon
Summa: 20€

REEGLID:
Mängitakse PDGA (Professional disc golf association) reeglite järgi. Mängitakse
kaks võistlusringi, mõlemal päeval üks ring. Viigiliste tulemuste korral
mängitakse autasustatavad kohad välja korraldaja poolt määratud radadel.
PS! Ringi ajal on suitsetamine ning alkohoolsete jookide tarbimine
keelatud!

https://discgolfmetrix.com/1819066


AUTASUSTAMINE:
Autasustatakse divisjonide  MEHED ja NAISED top6 mängijaid ning teiste divisjonide top3
mängijaid medalite ja karikaga. Lisaks esemelised auhinnad. Autasustamine toimub pühapäeval
05.09 peale II ringi lõppu.

COVID-19
Järgime kõiki kehtivaid reegleid COVID-19 ära hoidmiseks.

http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/05/EDGL-kiri-vo%CC%83istluste-korraldamise-k
ohta-seisuga-15.05.2020.pdf

http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/05/juhend_spordivoistlused_oues_FINAL-15052
0.pdf

KORRALDAJA:
Play Discgolf MTÜ
Info: 56 663364
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