Eesti Talvised Meistrivõistlused 2018
PDGA C-Tier
Võistluse TD – Ergo Leibak PDGA #83663
CO-TD – Rene Mengel PDGA #44889
Korraldaja – Eesti Discgolfi Liit

Rada
Jõekääru Discgolf Pargis 3 x 18 rada.

Formaat
Kolm ringi mängitakse „golf“ stardiga. Grupid moodustatakse igal päeval divisjonide kaupa.
Esimene ring loositakse divisjoni siseselt mängijad ühte gruppi, teises ja kolmandas ringis
moodustuvad

grupid

tulemuste

paremusjärjestuse

järgi.

Esimese

ringi

puulide

moodustamiseks kasutatakse discgolfmetrix.com keskkonna abi.

Ajakava
23.02.2018 Reede
07.45 Check-in avatud.
Iga mängija peab käima, vähemalt 30 minutit enne oma esimese ringi algust, kohalolekut
registreerimas, mis asub Papiniidu 9, Pärnu (Discspordi pood).
08.50 Esimese ringi esimese puuli start, stardid 10 minutilise intervalliga.
Divisjonide järjekord: MPO, FPO, MJ1, MP40, MP50, MP60.

14.10 Viimase puuli start

24.02.2018 Laupäev
07.45 Check-in avatud
Iga mängija peab käima, vähemalt 30 minutit enne oma teise ringi algust, kohalolekut
registreerimas, mis asub Papiniidu 9, Pärnu (Discspordi pood).
08.50 Teise ringi esimese puuli start, stardid 10 minutilise intervalliga
Divisjonide järjekord: MP60, MP50, MP40, FPO, MJ1, MPO
14.10 Viimase puuli start

25.02.2018 Pühapäev
7.00 Check-in avatud
Iga mängija peab käima, vähemalt 30 minutit enne oma teise ringi algust, kohalolekut
registreerimas, mis asub Papiniidu 9, Pärnu (Discspordi pood).
8.00 Kolmanda ringi, esimese puuli start, stardid 10 minutilise intervalliga.
Divisjonide järjekord: MPO (tulemuste järgi II pooles olevad mängijad), MJ1, MP50, MP60,
MP40, FPO, MPO (tulemuste järgi I pooles olevad mängijad).
13.20 Viimase puuli start
16.45 Autasustamine

Korraldajatel on õigus teha muudatusi ajakavas.

Divisjonid
1. Avatud – MPO
2. Naised – FPO
3. Seeniorid – MP40 (40+ s.o. 1978 ja varem sündinud)
4. Vanemseeniorid – MP50 (50+, s.o. 1968 ja varem sündinud)
5. Grandseeniorid – MP60 (60+, s.o. 1958 ja varem sündinud)
6. Juuniorid – MJ1 (≤18 s.o. 2000 ja hiljem sündinud)
Korraldaja garanteerib FPO divisjonile 14 kohta, MP40 divisjonile 14 kohta, MP50
divisjonile 8 kohta, MP60 divisjonile 4 kohta ja MJ1 divisjonile 12 kohta. Kui peale
registreerumise III vooru on mõnes divisjonis vabad kohad, siis jaotatakse need vastavalt
üldisele ootenimekirjale. Klubide wildcardid ei lähe garanteeritud kohtade alla.

Registreerimine
Kasutatakse kolmeetapilist registreerimisvoorude süsteemi (aluseks on PDGA reiting ja
PDGA liikmelisus peab olema uuendatud 2018. aastaks):
I voor

21.12.2017 kell 20.00 – 28.12.2017 kell 15.00 – registreerimine ja osalustasude

maksmine on avatud
MPO: 940+
FPO: 840+
MP40: 900+
MP50: 850+
MP60: 750+
MJ1: 900+

II voor

28.12.2017 kell 20.00 – 04.01.2018 kell 15.00

MPO: 920+
FPO: 800+
MP40: 870+
MP50: 825+
MP60: 700+
MJ1: 850+
Klubide wild cardid
III voor

04.01 2018 kell 20.00 – 11.01.2018 kell 15.00

MPO: 900+
FPO: 750+
MP40: 840+
MP50: nõutud PDGA registreering
MP60: nõutud PDGA registreering
MJ1: nõutud PDGA registreering
Maksimum võistlejate arv on 132, millest 10 kohta on eraldatud korraldajale WILD CARDdega, millest seitse jagatakse välja kolmanda vooru lõppedes. 3 wild card’i jagatakse välja
14.01.2018 toimuvatel võistlustel Pärnus, Tartus ja Tallinnas. Kui kolmanda vooru lõppedes
on kohti veel üle, lisatakse need 14.01.2018 toimuvatele võistlustele.
Samuti eraldab EDGL ka klubidele wild card´e, mis tuleb tasumisega kinnitada hiljemalt
04.01.2018 kell 15.00 ja nimeliselt teada anda hiljemalt 11.01.2018 kell 15.00. Iga klubi saab
10 liikme kohta 1 wild card´i kuid mitte rohkem kui 3 wild card´i ühe klubi kohta. Alla 10
liikmelistele klubidele wild card´e ei eraldata.

Kõik registreerijad ja wild card’’de saajad peavad omama kehtivat 2018. A. PDGA
liikmelisust. Selle puudumise korral on õigus korraldajal mängija eemaldada nimekirjast
iga registreerimisvooru lõppedes.

Osalustasud
Osalustasu EDGL-i liige 40€.
Mitteaktiivset EDGL liikmelisust omav mängija 45€.
Juuniorid 20€.
Mitteaktiivset EDGL liikmelisust omav mängija 25€

Osalustasu peab olema laekunud EDGL-i pangakontole iga registreerimisvooru viimase
päeva kell 15.00ks. Makse mittelaekumise korral vabaneb koht esmalt ootejärjekorras
olevale mängijale ja seejärel järgmises voorus registreerijatele. Mittemaksnud mängijad
kustutatakse iga registreerimisvooru lõpus. 11.01. kell 15.00 mittelaekunud registreerijate
koht läheb esimesele ootejärjekorras olevale mängijale, kes saab 4 päeva aega (15.01, kell
15.00), et tasuda osalustasu. Klubide wild card’ide omanikud tuleb tasuda ära hiljemalt II
registreerimisvooru lõpuks. Selgitusse palun panna (wildcard ja klubi nimi) Klubi wild

card’idest loobujate kohad lähevad ootenimiekirjas olevatele mängijatele.
Korraldaja poolsed 10 wild card’i jagatakse välja hiljemalt 15.01 kell 12.00 ja tasuda tuleb
nende eest hiljemalt 18.01 kell 15.00ks

Tasumine pangaülekandega:
Saaja: Eesti Discgolfi Liit
IBAN: EE441010220237892220
Selgitus: TALVISED2018, Divisjon, Eesnimi, Perekonnanimi.

Majandamine
Auhinnafond: 50% laekuvatest osavõtutasudest makstakse välja minimaalselt iga divisjoni
top 3-le või maksimaalselt 10% parimatele. MJ1 divisjonis on mitterahalised auhinnad.
Igas divisjonis selgitatakse välja Eesti Talvine Meister 2018 ja autasustatakse esikolmikuid
EDGLi poolt.
Igal ringil toimuvale CTP võistlusele on esemelised auhinnad toetajate poolt.

Reeglid
Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association, https://www.pdga.com/rules/officialrules-disc-golf) reeglite järgi. Suitsetamine ja alkoholitarbimine on keelatud. Soovi korral
võib kasutada ketaste külge kinnitatud linte.
Tulemuste märkimine Metrixisse ja skoorkaardile on kohustuslik. Iga osaleja puulis märgib
üheksa rada paberile või Metrixisse.

Tulemuste väljaselgitamine.
Võrdsete tulemuste korral esikolmikus (va. MPO esikuuikus) selgitatakse võitja kiire
lõppmänguga.

Mängitakse

senikaua

kuni

on

selgunud

ümbermängimise

võitja.

Ümbermängimise ja CTP rajad teatatakse korraldaja poolt koos Caddy booki ilmumisega.

Caddy book
Caddy book ilmub hiljemalt 11.02.2018

Täiendav info.
Korraldaja: Eesti Discgolfi Liit
info@discgolfiliit.ee
Ergo Leibak +37255633635

