
TARTUMAA TALVISED MEISTRIVÕISTLUSED

DISCGOLFIS 2022

EESMÄRK:

Arendada sportlikku tegevust Tartumaa omavalitsustes. Populariseerida ning arendada
discgolfi spordialana ning pakkuda eelkõige Tartumaa sportlastele võistlemise võimalust.
Lisaks selgitada taaskord välja Tartumaa talvised meistrid ning parimad Tartumaa
omavalitsused discgolfis.

AEG JA KOHT:

19.02 – 20.02.2021 Sportland Prodigy Elva discgolfi pargis (modifitseeritud 25 korviga rajal)

AJAKAVA:

19.02.2021 (mängitakse I ring modifitseeritud rajal)

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

20.02.2021 (mängtakse teine ring modifitseeritud rajal)

10:00 – 10:30 Mängijate kohaloleku kontroll (osalemine kohustuslik)
11:00 – 14:00 II võistlusring (ringi kestvusaeg on prognoositud)
14:30 Autasustamine

*Korraldajal on õigus teha muudatusi ajakavas



VÕISTLUSFORMAAT JA TULEMUSTE ARVESTAMINE OMAVALITSUSTELE:

Mängitakse üksikmängu, kus omavalitsuste arvestuses läheb arvesse iga omavalitsuse
3(kolme) parima mehe ja 1(ühe) parima naise tulemus. Osalejate arv omavalitsuse kohta ei ole
piiratud. Võistluse maksimaalne osalejate arv on 125 mängijat.
Mängitakse 2 ringi 25 korviga rajal.
Tulemuste arvestamine käib järgnevalt: I - 50p, II - 45p, III - 40p, IV - 35p, V - 30p VI - 25p ja iga
järgnev koht 1p võrra vähem. Kui ühes klassis on rohkem kui 50 osalejat, siis alates 50. kohast
saavad kõik võistlejad 1p.

VÕISTLUSKLASSID:

MPO (Mehed Metrix reiting >=900)
MA3 (Mehed Metrix reiting <=899)
FPO (Naised)
MP40 (Mehed s.o 1982 ja varem sündinud)
MP50 (Mehed s.o 1972 ja varem sündinud)
MJ18 (<= 18 s.o 2004 ja hiljem sündinud)

REGISTREERIMINE:

Registreerimine käib läbi DISCGOLFMETRIX.COM keskkonna aadressil:
https://discgolfmetrix.com/2011700

1. Etapp: 17.01 - 30.01  – Registreerimine avatud ainult omavalitsuste võistkondadele
2. Etapp: 31.01 - 17.02 – Registreerimine avatud kõigile

*Omavalitsust esindavate mängijate nimekirjad edastada
silver@discgolfevents.ee hiljemalt 30.01.22 kella 18:00-ks.
Registreerides palume esitada võistleja nimi ja sünniaasta!

Tasumine pangaülekandega:
Saaja: Discgolf Events MTÜ
IBAN: EE894204278618863205
Selgitus: TTMV2021, Eesnimi, Perekonnanimi
Summa: 20€
*KOV-le väljastatakse e-arved vastavalt võistkonna suurusele



AUTASUSTAMINE:

Autasustatakse kõikide divisjonide TOP3 medalite ja diplomitega Tartumaa Spordiliidu poolt
ning karikate ja esemeliste auhindadega korraldaja poolt. Auhinnafond on vähemalt 50%
osalustasudest. Lisaks premeerime parimaid omavalitsusi karikatega.

COVID-19
Võistluse läbiviimisel järgitakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõudeid seoses Covid19
viiruse levikuga. Täpsem info: discgolfiliit.ee/covid-19. Iga mängija vastutab oma tervisliku
seisundi eest ja peab jälgima COVID-piiranguid. Võistlema pääsevad ilma tõendita alla
12-aastased ja koolis käivad 12 kuni 18-aastased (k.a) isikud; täisealised (19 ja vanemad),
kes tõendavad COVID-19 haiguse läbipõdemist, vaktsineeritust, vaktsineerituga
võrdsustatust.

KORRALDAJA:

Discgolf Events MTÜ
Silver Saks
+372 56663364 silver@discgolfevents.ee


