EESTI DISCGOLFI LIIDU KARIKASARI 2018
Eesmärk
Discgolfi populariseerimine ning Eesti Discgolfi Liidu karikasarja võitjate väljaselgitamine.

I VÕISTLUSE KORRALDAMINE
Võistluse formaat
1. Võistluse viib läbi Eesti Discgolfi Liit (edaspidi EDGL) ja tema poolt määratud
võistluse peakohtunik (edaspidi TD).
2. Võistlus kuulub vähemalt Professional Disc Golf Association (edaspidi PDGA) Ckategooriasse (C-Tier).
3. Võistlus peab toimuma nädalavahetuse kahel järjestikusel päeval selliselt, et
esimesel päeval võistleb professionaalklass ja teisel päeval amatöörklass.
4. Mängitakse PDGA reeglite järgi.
5. Ühel päeval mängitakse 2 võistlusringi ja 36 rada või pargi originaalasetusele
vastav radade arv x 2.
6. Mängijale, kes ei ole EDGLi aktiivne liige, lisandub võistlusel osalemise tasu
5 eurot.
Võistluspark
1. Võistluspargi raskusaste peab vastama vähemalt EDGLi poolt kinnitatud discgolfi
radade hindamise kriteeriumite tasemele B (9-18 rada, keskmine pikkus vähemalt
75 m, radade pikkused on enamasti vahemikus 50-150 m).
Võistluskalender
Karikasari jaotub 6 osavõistluseks:
I.07.–08. aprill – Keila, TD Jaanus Väljamäe;
II.12.–13. mai – Mäetaguse, TD Timo Juursalu;
III.26.–27. mai – Karujärve, TD Ingmar Pill;
IV.30.juuni.–01. juuli – Viljandi, TD Martti Ojamaa;
V.28.–29. juuli – Lihula, TD Uku Ehasalu;
VI.15.–16. september – Elva, TD Silver Koni.

Võistlusklassid
Professionaalklassi divisjonid:
1. Avatud (MPO);
2. Naised (FPO);
3. Seeniorid (40+, s.o 1978 ja varem sündinud) (MP40);
4. Vanemseeniorid (50+, s.o 1968 ja varem sündinud) (MP50).
Amatöörklassi divisjonid:
1. Meesharrastajad (MA3);
2. Naisharrastajad (FA3);
3. Juuniorid (≤18, s.o 2000 ja hiljem sündinud) (MJ18).

Registreerimine
Registreerimine toimub discgolfmetrix.com keskkonnas. Võistleja peab registreerimise
hetkel omama kehtivat PDGA litsentsi. Registreerimisvooru lõpuks osalustasu
mittelaekunud registreerunud eemaldatakse.
Professionaalklassi divisjonide nõuded
I voor
II voor
MPO
PDGA reiting 930+ PDGA reiting 900+
FPO
PDGA reiting 825+ PDGA reiting 775+
MP40 PDGA reiting 875+ PDGA reiting 825+
MP50 PDGA reiting 830+ PDGA reiting 750+
Amatöörklassi divisjonide nõuded
I voor
MA3
PDGA reiting 870-899 PDGA
FA3
PDGA reiting 700-774 PDGA
MJ18 PDGA reiting 870+
PDGA

III voor
PDGA reiting 850+
Kehtiv PDGA litsents
Kehtiv PDGA litsents
Kehtiv PDGA litsents

II voor
reiting 825-899
reiting 0-774
reiting 800+

III voor
PDGA reiting 0-899
PDGA reiting 0-774
Kehtiv PDGA litsents

II registreerimisvooru lõpuni garanteeritakse FPO ja MP40 divisjonidele 12 kohta ja MP50
divisjonile 8 kohta.
II registreerimisvooru lõpuni garanteeritakse FA3 ja MJ18 divisjonile 10 kohta.

Punktisüsteem
1. Karikasarja punktiarvestuses lähevad arvesse 4 parema osavõistluse punktid. Punktid
lähevad arvesse ainult selles võistlusklassis, milles võistleja osaleb.
2. Punktid jagunevad: 1. koht 100 punkti, 2. koht 95 punkti, 3. koht 91 punkti, 4. koht
88 punkti, 5. koht 85 punkti. Iga järgnev koht saab eelnevast kohast 1 punkti vähem
(nt 6.-84 p, 7.-83 p, 8.-82 p jne.). Koha jagamisel saavad võistlejad kõrgema koha
punktid (nt kõik 3 võistlejat kohtadel 6-8 saavad 84 p). Iga osaleja saab vähemalt
1 punkti.
3. Nii osavõistluse kui ka üldarvestuse esikolmiku võrdsete tulemuste korral selgitatakse
võitja kiire lõppmänguga korraldaja poolt valitud kolmel rajal. Mängitakse kuni
esimese eksimuseni.
Kolm rada ja CTP rada valitakse korraldaja poolt välja enne võistlust ilmuva
CaddyBook’iga

II ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
TD õigused ja kohustused
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.

TD-l on õigus:
korraldajana viia läbi võistluskalendrist tulenev osavõistlus;
saada korralduskuludeks 25% osavõistluse korraldamisel laekunud tuludest;
omada kuni 10 wildcard-i.
TD-l on kohustus:
korraldajana viia läbi võistluskalendrist tulenev osavõistlus;
määrata professionaalklassis osalustasuks 30 € ja amatöörklassis 20 €;
osavõistluse korraldajana panna välja CTP auhinnad.

EDGLi õigused ja kohustused
1.
a.
2.
a.
b.

EDGLil on õigus:
saada 15% osavõistluse korraldamisel laekunud tuludest.
EDGLil on kohustus:
tagada sarja kohustuslike võistlusklasside üldarvestuse esikolmikutele karikad;
tagada iga etapi kõikide divisjonide parimale karikas;

c.
tagada iga etapi auhinnafond (50% osalustasudest)
d.
osavõistlusel autasustada 25% parimaid mängijaid. Mängijate vahel jaotuvad
protsendid vastavalt PDGA väljamakse tabelile;
e.
PDGA Pro litsentsiga mängijatele makstakse auhind välja rahas, PDGA Am
mängijatele kinkekaartides;
f.
üldarvestuses autasustada MPO ja MA3 Top3 ja teiste divisjonide parimaid, kes on
osalenud vähemalt neljal osavõistlusel (kõikide etappide osalustasudest 10
protsendipunkti väärtuses). Üldarvestuse autasustamine toimub Elvas VI etapi mõlema
päeva järgselt;
g.
tasuda PDGAle osavõistluse registreerumise tasu;
h.
viia läbi registreerimisprotsess.
III ERIREEGLID JA –VÕISTLUSED
II
etapp
Mäetagusel
ei
ole
professionaalklassi
päeval
FPO
divisjoni
ja
amatöörklassipäeval FA3 divisjoni. Selle asemel on FPO ja FA3 divisjonile eraldi võistlus
12.05, mis kuulub ka PDGA ülemaailmse naiste discgolfi ürituse alla. Tegemist on PDGA
võistlusega ja ainult naistele. Kogu selle üritusega seonduv info sh. võistluse asukoht,
osalustasud,
auhinnafond
jne.
tulevad
konkreetse
võistlusjuhendiga.
EDGL autasustab omaltpoolt mõlema divisjoni parimat karikaga ja jagab karikasarja
punkte.
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