
 

 

Lugupeetud discgolfi rahvas! Taaskord on aasta möödumas ning vastavalt eelmisel aastal sisse viidud traditsioonile kuulutame välja selle aasta parimad. Lõppeva aasta parimad kuulutame välja taaskord viies 

kategoorias: 1. Aasta parim meesportlane, 2. Aasta parim naissportlane, 3. Aasta parim noorsportlane, 4. Aasta parim võistluste korraldaja ning 5. Aasta Eesti discgolfi sündmus. 
Hääletamise protseduurist 

Sarnaselt eelmisele aastale said oma hääled anda Liidu juhatuse ja Spordi-tehnilise komisjoni liikmed ning kõik Liitu kuuluvad klubid. Liidu poolt oli hääleandjaid 11 ja hääletamisel osales 15 
klubi. Igale kategooriale sai esitada 3 kandidaati ning punktid anti esitatud esikolmikule 5-3-1. 

Tulemused 

1. Aasta Eesti discgolfi sündmus. Oli meeletult teguderohke aasta. Juhtus nii palju, et oli väga keeruline eelistada mõnele sündmusele teist ning eristada omavahel sportlaste saavutusi, discgolfi arenguga seonduvaid tegevusi või siis Eestis toimunud suurvõistlusi. Taaskord olid esikolmikus kõige vahetumad sündmused ehk Eestis toimunud võistlused, mistõttu saime veelkord kinnituse, et nii Liit kui ka klubid hindavad väga kõrgelt kohalike TD-de tehtavat tööd. 
Kokku oli nominente 17. Peale esikolmiku said veel rohkem punkte Silver Läti meheteod 
Konopiste DGWT-l, Kristin Tattari väga edukas esinemine EM-l ja maailmanime Ricky Wysocki 

tuuritamine Eestis.  

1. Estonian Open – 79 punkti ( Liit – 32, klubid – 47 ) 

2. Eesti Meistrivõistlused – 50 punkti ( Liit – 18, klubid – 32 ) 

3. Valgjärve Open koos raja taastamisega – 29 punkti ( Liit – 16 punkti, klubid – 13 punkti ) 

 

 



 

 

2. Aasta parim võistluste korraldaja. Parimate tiitliheitlus käis ettearvatult meie suurimate võistluste korraldajate vahel. Eelmisel aastal napilt esikolmikust välja jäänud 
Estonian Open-i korraldustiim eesotsas Rasmus Sepa-ga võtsid esikoha. Soliidne osavõtjate nimekiri, hästi ette valmistatud rada ning ladus korraldus tõid meestele duubli – parimad korraldajad kui ka parim sündmus. Eraldi tasub kindlasti märkimist Tanel Ojaste Tiimi ja Valgjärve Open-i meeste ennastsalgavat tööd pargi taastamisel, tasuks vääriline teine koht. 
Kusjuures Liidu eksperdid hindasid taastamistöid arvestades esikoha vääriliseks. Kolmandaks platseerus esimest suurvõistlust korraldanud Timo Juursalu. Võistlustele ei olnud midagi ette heita, kaherajaline võistlus avas uusi standardeid Eesti discgolfi maastikul. Kokku oli nominente 10, enim ära märkimist said veel Tommy Markus ja muidugi Dagö seltskond eesotsas Merje ja 
Marek-ga väga vahva paarismeistrivõistluste korraldamise eest. 
1. Rasmus Sepp, Marko Saviauk, Erkki Aarma – 78 punkti ( Liit – 30, klubid – 48 ) 

2. Tanel Ojaste ja Valgjärve tiim – 65 punkti ( Liit – 33, klubid – 32 ) 

3. Timo Juursalu – 51 punkti ( Liit – 26, klubid – 25 )    

 

 

 



 

 

3. Aasta parim noorsportlane. Vahetasime sellel aastal välja aasta parima uustulnuka tiitli parima noorsportlase tiitli vastu kuna uustulnuka mõiste oli väga laialivalguv ning tublid noorsportlased olid küll konkurentsis, kuid said ebaõiglaselt vähe tähelepanu. Eesti meistri tiitel, võitluslik esinemine EM-l ning silmapaistvad võistlusi ka täiskasvanute konkurentsis teinud Albert Tamm ( Chilli DG, Team Latitude 64 ) võttis kindla esikoha, teisele-kolmandale kohale käis tihe heitlus Eesti Meistrivõistlustel napilt teiseks jäänud Antero Noor ( Prodigy Disc 
Team Baltic, KAKK ) ja omas vanuseklassis Eesti meistriks tulnud Maico Rimmel ( Chilli DG, Team Latitude 64 ) vahel.  Sedakorda jäi noorem peale ning kindlasti tuleb huviga jälgida kogu 
esikolmiku arenemist. Nominente oli kokku 6 ning eraldi tuleks ära märkida õde-vend Karin ( Dagö ) ja Kasper Pisa ( Dagö ) Hiiumaalt.  
1. Albert Tamm – 116 punkti ( Liit – 53, klubid – 63 ) 

2. Maico Rimmel – 56 punkti ( Liit – 22, klubid – 34 ) 

3. Antero Noor – 42 punkti ( Liit – 16 punkti, klubid – 26 ) 

 

4. Aasta parim naissportlane. Selle kategooria võitja tegi sellise tulemuse mida ei ole enam võimalik ületada. Kristin Tattar ( Prodigy Disc Team Baltic, Hole-in-One ) sai nii Liidult kui ka klubidelt 100% tulemuse. Euroopa Meistrivõistlustel saavutatud neljas koht on seni silmapaistvaim saavutus, millega on üks Eesti dg sportlane hakkama saanud. Kristin võitles väga 
vapralt ka medali eest, kuid sedakorda jäid veel kanged konkurendid peale. Kui siia juurde tuua väga kindel esikoht EMV-l, siis tuleb Kristinit õnnitleda väga eduka hooaja puhul ning loodetavasti tiimivahetusega seoses ( Latitude 64 Team Europe ) Kristini edulugu jätkub. 
Suhteliselt kindla teise koha saavutas koondislane Anni Eesmaa ( Dagö, Latitude 64 ), kuid kolmanda koha heitlus oli tihe EMV hõbeda Virge Andre ( Drive In ) ja talviste meistri ning suviste pronksi Triinu Hurt ( Viljandi Ketas ) vahel. Hääletajate sümpaatia kaldus sedakorda pealinna tüdruku poole. Nominente oli kokku 8, märkimist vajavad veel Madli Vaht ( Drive In ) ja Karin Pisa ( Dagö ). 



 

 

1. Kristin Tattar – 130 punkti ( Liit – 55, klubid 75 ) 

2. Anni Eesmaa – 42 punkti ( Liit – 19, klubid 23 ) 

3. Virge Andre – 23 punkti ( Liit 11, klubid – 12 ) 

 

5. Aasta parim meessportlane. Selle hooaja kõige põnevam vastasseis. Eelmise aasta parim 
Martin Rotmeister ( Prodigy Disc Team Europe, Hole-in-One ) oli edukas Leedu talvistel Meistrivõistlustel, võitis kevadise suurturniiri Prodiscus After Easter Open-i Soomes, edestades 

mitmeid Soome koondislasi sh. hilisemat selle aasta Euroopa meistrit ning muidugi ülivõimas esinemine Eesti Meistrivõistlustel. Teisel Eesti tippmängijal Silver Lätt-l ( Prodigy Disc Team Europe, Chilli DG ) on ette näidata talviste meistritiitel ning hulk edukaid esinemisi välisvõistlustel. Eraldi tuleb kindlasti ära märkida võimas esinemine Konopiste DGWT, kus ühel ringil tegi vahetus võitluses „selja prügiseks“ Paul McBeth-l endal. Eduka esinemisega 

Konopistes teenis Silver esimese eestlasena kutse osalemaks USDGC-l, millega on taaskord 

tehtud Eesti dg ajalugu. Arvestades Silveri suundumist Team Latitude 64 järgmisest hooajast, saab senine vastasseis vaid hoogu juurde ning mis saab olla parim edasiviiv jõud, kui tihe konkurents. Selle aasta parima valimisel sai vast siiski määravaks mäekõrgune võit Eesti Meistrivõistlustel ning Martin teenis hääletustel esikoha nii Liidu ekspertide kui ka klubide 
poolt.  Kolmas koht kuulus kindlalt Markus Dvinjaninovile ( Prodigy Disc Team Europe, Drive In 

) ning selle aasta EM-l esinenud kolmik kordas täpselt eelmise aasta tulemust. Ei ole ka vähetähtis, et kogu see kolmik kuulus 2016 Eurotouri kokkuvõttes esikümnesse. Nominente oli 
kokku 11. Neljandana platseerus parimate tabelisse kiiresti arnenev Siim Isup. 

 

 



 

 

1. Martin Rotmeister – 92 punkti ( Liit – 37, klubid - 55 ) 

2. Silver Lätt – 84 punkti ( Liit – 32, klubid – 52 ) 

3. Markus Dvinjaninov – 22 punkti ( Liit – 11, klubid – 11 ) 

 Soovin õnne ja jõudu kõikidele parimatele edaspidisteks ning edu uuel hooajal! 

Lõpetuseks Aastat 2016 saab lugeda Eesti discgolfile kordaläinuks. Eesti koondis Euroopa Meistrivõistlustel 
oli 13 liikmeline, millega jagati koondiste suuruselt 4.-6. kohta Saksamaa ja Taaniga, esimene 

eestlane Silver Lätt on käinud USDGC-l, meie oma tüdruk Kristin Tattar ei olnud EM-l medalist kaugel, meie korraldatud võistlused on kõrgetasemelised ning meelitavad järjest rohkem rahvusvahelisi tippmängijaid Eestisse jne.,jne... Järgmine aasta tuleb teguderohke, oleme endale senise tegevusega seadnud lati väga kõrgele ning huviga tuleb jälgida, millega küll järgmisel hooajal hakkama saame. Eesti discgolfi kogukond on vägev, ülivägev. Soovin meile kõigile mõnusaid ja rahulikke jõulupühi, vahvat aastavahetust ning kõvasti treeningindu uuel aastal. Et ikka meie edulugu jätkuks! Head Vana Aasta Lõppu! 
Rein Rotmeister 

Eesti Discgolfi Liit 

President 


