EESTI DISCGOLFI ESINDUSKOONDISE MOODUSTAMISE REGLEMENT

I ÜLDSÄTTED
1. Eesti Discgolfi esinduskoondis ( edaspidi koondis ) moodustatakse esindamaks Eesti Vabariiki
rahvusvahelistel tiitlivõistustel ja muudel võistlustel, kus osalejate arv on riikide kaupa limiteeritud.
2. Koondis moodustatakse kuues divisjonis:
a) juuniorid kuni 18 aastat – MJ1
b) Avatud ( naised ) - FPO
c) Avatud ( mehed ) - MPO
d) Seeniorid ( 40-49 aastat ) – MP40
e) Vanemseeniorid ( 50 – 59 aastat ) – MP50
f) Vanemad vanemseeniorid ( 60 ja rohkem aastat ) – MP60
Koondise moodustamise divisjonid võivad muutuda vastavalt võistluste korraldajate poolt välja antud
reglemendile. Kui mõnes divisjonis ei ole võimalik koondist moodustada, eraldatakse vabanenud kohad
EDGL-i spordi-tehnilise komisjoni otsusega kuid tavaolukorras eelistatakse Open divisjoni sportlaseid.
3. Koondis moodustatakse 15-st ( viieteistkümnest ) mängijast ning koondise kohad jagunevad
divisjonide vahel järgmiselt:
a) juuniorid kuni 18 aastat – 2 kohta
b) Avatud ( naised ) – 2 kohta
c) Avatud ( mehed ) – 3 kohta
d) Seeniorid ( 40-49 aastat ) – 2 kohta
e) Vanemseeniorid ( 50 – 59 aastat ) – 2 kohta
f) Vanemad vanemseeniorid ( 60 ja rohkem aastat ) 1 – koht.
Kolm kohta kinnitatakse EDGL-i spordi-tehnilise komisjoni poolt tehtud ettepanekul EDGL-i juhatuse
poolt. Kui koondisele on konkreetsetel võistlustel eraldatud rohkem kui 15 kohta, siis suurendatakse
EDGL-i spordi-tehnilise komisjoni poolt tehtava valiku arvu. Kui lisandub vastavalt võistluste
reglemendile uus divisjon, siis kaetakse selline koondisekoht kolme lisakoha arvelt. Juhul, kui
koondisele on eraldatud vähem kohti kui 15, siis esimeses järjekorras vähendatakse kolm lisakohta
kuni vajaliku arvuni. Kui kolme lisakoha vähendamisest ei piisa, teeb otsuse kohtade vähendamise osas
EDGL-i juhatus.
4. Nendes divisjonides kuhu saab koondis välja panna rohkem kui 1 sportlase, on garanteeritud
koondisekoht viimaste Eesti Meistrivõistluste võitjal.
5. Juhul kui mängijad on võrdsete punktidega, eelistatakse EDGL liikmestaatust omavat mängijat. Kui
mõlemad võrdseid punkte omavad mängijad on EDGL-i liikmed, eelistatakse viimastel Eesti
Meistrivõistlusel kõrgema koha saanud sportlast.
6. Koondise moodustamise pingeritta pääsemiseks on vajalik PDGA kehtiv registreering, ilma kehtiva
PDGA registreeringuta sportlane pingeritta ei kvalifitseeru.

II KOONDISE PINGEREA MOODUSTAMINE
1. Koondise pingerida peab EDGL.
2. Pingerida peetakse MPO divisjonis 20-le sportlasele, FPO divisjonis 10-le sportlasele, MP40
divisjonis 10 – le sportlasele ja teistes divisjonides 5-le sportlasele. Vajadusel võib pingerea
pidamiseks sportlaste arvu tõsta.
3. Koondise pingerea moodustamisel kasutatakse viite punktikategooriat:
a) Eesti meistrivõistluste 2 viimase aasta tulemusi;
b) talviste Eesti meistrivõistluste viimase aasta tulemusi;
c) EDGL-i Karikasarja PRO klassi iga etapi tulemusi, MJ1 ja MPS divisjonidel arvestatakse AM klassi
tulemusi;
d) kehtiva PDGA reitingu 10 kordne summa;
e) kogutud PDGA võistluspunkte, kusjuures FPO ja MPO divisjonides arvestatakse vaid PRO klassis
mängitud võistluste punkte, teistes divisjonides ainult oma divisjonis teenitud punkte;
4. Meistrivõistluste kohad arvestatakse vaid Eesti Vabariigi kodanike saavutatud võistlustulemusi s.t.
välisriikide kodanike võistlustulemusi ei arvestata. Juhul kui sportlased saavutavad peale
põhivõistlust võrdse tulemuse, siis arvestatakse saavutatud koha eest määratud punktid mõlemale
sportlasele. Kohtade ümbermängimist ei arvestata.
5. Eesti Meistrivõistluse punkte arvestatakse viimase 2 aasta võistluste tulemuste eest.Viimaste
Meistrivõistluste eest arvestatakse punkte esimesele kümnele kohale tulnud sportlastele, eelneva
aasta punkte arvestatakse esimesele kuuele kohale tulnud sportlasele ja jagunevad järgmiselt:
Viimased MV
1. koht – 5000 punkti
2. koht - 4000 punkti
3. koht – 3000 punkti
4. koht – 2000 punkti
5. koht – 1500 punkti
6. koht – 1200 punkti.
7. koht – 1000 punkti
8. koht – 800 punkti
9. koht – 600 punkti
10.koht – 400 punkti

Eelmised MV
1. koht – 1500 punkti
2. koht – 1000 punkti
3. koht – 800 punkti
4. koht – 600 punkti
5. koht – 400 punkti
6. Koht – 200 punkti.

.

6. Talviste Eesti meistrivõistluse punkte arvestatakse esimesele kuuele kohale tulnud sportlastele ja
jagunevad järgmiselt:
1. koht – 1000 punkti
2. koht - 750 punkti
3. koht – 500 punkti
4. koht – 300 punkti
5. koht – 200 punkti
6. koht – 100 punkti

7. EDGL-i Karikasarja punkte arvestatakse igal Karikasarja etapil esimesele kümnele kohale tulnud
sportlasele ning punktid jagunevad järgmiselt:
1. koht – 800 punkti
2. koht ̶ 600 punkti
3. koht – 400 punkti
4. koht – 300 punkti
5. koht – 200 punkti
6. koht – 160 punkti
.
7. koht – 120 punkti
8. koht – 80 punkti
9. koht – 40 punkti
10.koht – 20 punkti
Arvestust alustatakse alates 2018 toimuvatest EDGL-i karikasarja etappidest. Alates igast järgnevast
hooajast asendab viimati toimunud Karikasarja etapp kõige vanema toimunud Karikasarja etapi
punktid, see tähendab, et nn. aktiivsed on viimased 6 EDGL Karikasarja etappi kronoloogilises
järjekorras.
8. Kehtiv PDGA reiting arvestatakse konkreetsel pingerea uuendamise kuupäeval ning korrutatakse
kümnega.
9. Kogutud PDGA võistluspunkte arvestatakse viimase möödunud täis kalendriaasta eest ning
jooksva kalendriaasta eest järgmiselt:
 Jooksev aasta - 100%
 Eelmine aasta – 50%
NB! Avatud divisjonides arvestatakse vaid PRO klassis teenitud punkte, ülejäänud divisjonides ainult
oma divisjonis mängitud võistlusi, välja arvatud juunioride divisjonides, kus arvestatakse kõiki teenitud
punkte.
10. Divisjonide vahetuse korral võtab sportlane kaasa 25% eelmises divisjonis teenitud punktidest.
Juhul, kui divisjonid on mänginud viimased meistrivõistlused ühel ja samal rajal, siis võrreldakse
omavahel lõplikke visete arvu. Saadud tulemus reastatakse pingeritta, mille alusel määratakse
viimaste meistrivõistluste eest saadud kohapunktid.
III TÄHTAJAD JA MUUD
1. Pingerida uuendatakse peale igakordset mängijate PDGA retingu uuendust 5 kalendripäeva
jooksul või muul ajal vastavalt vajadusele.
2. Koondise nimetatamise tähtaeg määratakse eraldi EDGL-i juhatuse otsusega, kuid mitte hiljem kui
vastava võistluse reglemendis märgitud.
3. Sportlane on kohustatud teavitama EDGL-i oma osavõtust konkreetsest võistlusest hiljemalt 1
nädal enne konkreetse võistluse reglemendis märgitud viimase võimaliku koondise muutmise
kuupäeva.

4. Juhul kui sportlane loobub talle eraldatud koondise kohast, siis eraldatakse vabanenud koht
automaatselt pingereas järgmisel positsioonil olevale sportlasele. Wild card-ga koondisesse
pääsenud sportlase loobumise korral esitab STK uue kandidaadi juhatusele kinnitamiseks.
5. Amatöörsportlastele koostatakse vajadusel pingerida samadel alustel.
Kinnitatud EDGL juhatuse koosolekul 23.01.2018.

