
 

EESTI PAARISMEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS 2017 
 

Toimumise aeg:	 15. - 17.09.2017

Rajad:	  	 	 Kiiu Discgolfi Park ja Kõrvemaa Prodigy Disc Golfi Park

Korraldaja: 	 	 Eesti Discgolfi Liit (edaspidi EDGL)

TD:	 	 	 Raimo Kimmel, #51683, raimo.kimmel@gmail.com, 53341420

Co-TD:		 	 Margus Mustonen, #62710


Eesti Paarismeistrivõistlustel osalemiseks peab mängija olema Eesti Vabariigi kodanik.


AJAKAVA:


13.09.2017

20:00 	 	  I ringi puulide loosimine - SEGAPAARID + FPO / MPO / MPM/ MPG / MJ1


15.09.2017 - Kiiu Discgolfi Park  
SEGAPAARID


09:00 – 09:20 	 Kohaloleku kontroll

09:20 – 09:30	  Koosolek, skoorkaartide jagamine

10:00	 	  I ring - Alternate Shot

12:30 - 13:30 	 Lõuna

13:30 - 13:40 	 Skoorkaartide jagamine

14:00	 	  II ring - Best Shot (kordamööda draividega)  
17:00*	 	  Autasustamine  
* ümbermängimistega võib autasustamine viibida, toimub esimesel võimalusel


16.09.2017 - Kiiu Discgolfi Park  
FPO, MPO, MPM, MPG, MJ1 paarid

09:00 – 09:20	  Kohaloleku kontroll

09:20 – 09:30 	 Skoorkaartide jagamine

10:00	 	  I ring - Best Disc

13:30 – 14:30	  Lõuna

14:30 – 14:40	  Skoorkaartide jagamine

15:00	 	  II ring - Tough Shot

20:00	 	  III ringide puulide välja kuulutamine


17.09.2017 - Kõrvemaa Prodigy Disc Golf Park

FPO, MPO, MPM, MPG, MJ1 paarid

09:00 – 09:10	  Skoorkaartide jagamine

09:30 	 	  III ring - Best Shot

13:00 – 14:00	  Lõuna

14:10 – 14:15	  Skoorkaartide jagamine

14:30	 	  IV ring - Alternate Shot

17:00*	 	  Autasustamine

* ümbermängimistega võib autasustamine viibida, toimub esimesel võimalusel 

korraldajal on õigus ajakavas vajadusel teha muudatusi 

mailto:raimo.kimmel@gmail.com


Võistlusklassid: 
1. Meespaarid (MPO)

2. Naispaarid (FPO)

3. Meespaarid (MPM) (40+, so 1977 ja varem sündinud)

4. Meespaarid (MPG) (50+, so 1967 ja varem sündinud)

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

6. Segapaarid (mängivad ainult 15.09.2017 Kiiu Discgolfi Pargis. Paar koosneb mehest ja nais-

est)

Klass avatakse kui registreerub vähemalt 4 paari.


FORMAAT: 
Best Shot (parim vise): 
Paarilised mängivad samast kohast, valides kahest viskekohast parima. Rada loetakse lõpetatuks, 
kui üks paarilistest on ketta korvi visanud.  
 

Best Shot (parim vise) kordamööda drividega (kehtib ainult segapaaridele): 
Üks paariline teeb avaviske paaris, teine paaritutel tiialadel. Edasi mängivad mõlemad paarilised 
samast kohast, kus maandus avavise ning valivad kahest viskekohast parima (best shot). 
Rada loetakse lõpetatuks, kui üks paarilistest on ketta korvi visanud. 

Alternate Shot (vaheldumisi vise): 
Paarilised mängivad kordamööda. Raja läbimisel visatakse kordamööda, kuni üks paarilistest on 
ketta korvi visanud.  
 

Tough Shot (halvim vise): 
Paarilised mängivad samast kohast, milleks on kahest viskekohast halvim. Halvima viskekoha ot-
sustavad ülejäänud mängijad puulis. Rada loetakse lõpetatuks, kui üks paarilistest on ketta korvi 
visanud.  

Best Disc (parim ketas või parim tulemus):

Paarilised mängivad rada, nagu mängiks üksi. Paari tulemuseks on ühe paarilise parim tulemus 
rajal. Kui ühel paarilistest ei ole võimalik mängida teisest paarilisest paremat tulemust rajal, võib ta 
oma ketta üles võtta.


REEGLID: 
Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi. 
Finaale ei mängita.  
Segapaarid grupeeritakse peale esimest ringi tulemuste järgi. 
FPO, MJ1, MPO, MPM ja MPG paarid grupeeritakse peale esimest ringi tulemuste järgi ning peale 
teist ja kolmandat ringi tulemuste ja võistlusklasside järgi.  
Viigiliste tulemuste korral esikolmikus mängitakse kiire lõppmäng korraldaja poolt valitud kolmel 
rajal best shot formaadis. Vajadusel selgitatakse parem paar korraldaja poolt valitud CTP (ühe 
viskega korvile lähemal) alusel.


REGISTREERUMINE: 
Segapaaride (mees ja naine) registreerumine toimub https://discgolfmetrix.com/?
u=scorecard&ID=515801  üheetapilisena.  
Avatakse 25.08.2017 kell 20:00 ning lõppeb 07.09.2017 kell 20:00.  
Maksimaalne segapaaride arv on 54.  
Ühel paarilisel peab olema kehtiv PDGA liikmelisus.  

Registreerumine MPO, FPO, MPM, MPG ja MJ1 võistlusklassides toimub https://discgolfmetrix.-
com/?u=scorecard&ID=515802  üheetapilisena.  
Avatakse 25.08.2017 kell 20:00 ja lõppeb 07.09.2017 kell 20:00.  
Maksimaalne võistluspaaride arv on 54.  
MPO võistlusklassis peab mõlemal paarilisel olema kehtiv PDGA liikmelisus.  

Peale registreerumisvooru lõppu, vabade kohtade olemasolul, saavad registreeruda kõik soovijad, 
kontakteerudes võistluse korraldajaga.


https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=515801
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=515801
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OSALUSTASUD: 
Segapaaride osalustasu 30 € paar.

MPO, FPO, MPM ja MPG osalustasu 40 € paar.

MJ1 osalustasu 20 € paar.


Tasumine pangaülekandega


Saaja: Eesti Discgolfi Liit MTÜ


Konto: EE441010220237892220

Selgitus: PAARIS MV, võistlusklass, Eesnimi, Perekonnanimi / Eesnimi, Perekonnanimi  

MAJUTUS: 
Majutust pakub Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus. Kiiu võimalikud majutuskohad täpsustamisel.


TOITLUSTUS: 
Toitlustust Kõrvemaal pakub Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus. Toitlustus Kiiul on täpsustamisel.


MAJANDAMINE: 
Auhinnafond: 

50% võistlusklassis laekuvatest osavõtumaksudest makstakse välja võistlusklassi 25% pari-
matele kas kinkekaardina või ülekandega mängijate kontole. Ülekande puhul rakendub Eesti 
Vabariigis kehtiv tulumaksuseadusest tulenev nõue. MJ1 divisjonis on mitterahalised auhinnad.

Igas võistlusklassis selgitatakse välja Eesti Meisterpaar ja autasustatakse esikolmikuid EDGLi 
poolt medalitega.


