
On selgunud Eesti Talvised Meistrid 2018 discgolfis.  

Möödunud nädalavahetusel, 23. kuni 25. veebruaril, toimus Pärnus Jõekääru discgolfipargis EV100 

Eesti Talvised Meistrivõistlused discgolfis, millest võttis osa 132 discgolfarit.  

Läinud reedel, laupäeval ja pühapäeval peeti Pärnus asuvas Jõekääru discgolfipargis Eesti Talvised 

Meistrivõistlused. Nagu tavaks on saanud, siis soovijaid osalemiseks oli rohkem kui kohti. Esimest 

korda korraldati Talvised Meistrivõistlused kolmel päeval, mis andis võimaluse suurendada osavõtjate 
arvu 90-lt 132 mängijani. Ilmataat õnnistas discgolfareid tõeliste talveilmadega - oli nii lumesadu, kui 

ka talvist käredat külma, pühapäeval esimesed ringile minejad trotsisid 18 kraadist külma. Võistlused 
olid äärmiselt pingelised, medaliheitlused käisid kõige viimaste viseteni ning mitmed medalivõitjad 
selgusid alles ümbermängimise teel. 

Talvised Meistrid selgitati välja kuues divisjonis. MJ18 divisjonis osales 12 noormeest ning üllatuslikult 

võttis väga kindla esikoha Viljandi noormees Robin Lepik (Viljandi Ketas), teiseks tuli Maico Rimmel 

(CDG). Kolmanda koha peale käis väga tihe heitlus Eesti Meistri Kasper Pisa (Dagö DG), Joonas-Hendrik 

Mägi ja Martin Sepp (Saare Disc Golf) vahel. Ümbermängimise tulemusena võitis pronksmedali Martin 

Sepp. 

 

MP60 divisjonis osales 4 kanget mängumeest ning võitjana ja Eesti Talvise Meistrina väljus tänu 
viimasele väga heale ringile Vahur Kapp (Hole-In-One), hõbemedal läks kaela Jüri Lamp-le (Annikoru) 

ja pronsmedali võitis peale kahte ringi juhtinud Anton Letner (Hole-In-One), kellel vanust juba 

aukartustäratavad 70 aastat. Pikki aastaid Eesti vanemseenioride divisjoni valitsenud ja ka Euroopa 

meistrivõistlustel kuue hulka jõudnud Paul Kustala (Dagö DG), pidi sedakorda leppima neljanda kohaga. 



 

MP50 divisjonis oli kokku tulnud 9 sportlast. Ka selles divisjonis käis medaliheitlus kuni viimaste 

korvideni. Seekord väljus võitjana Jaanus Sülla (Viljandi Ketas), kes edestas hõbeda teeninud Vaiko 
Hussarit 6 viskega. Seevastu pronksmedalid tuli välja selgitada taaskord ümbermängimise teel ning 
kolme kange mehe Tõnu Talimaa, Ain Viidingu ja Vahur Roht (Viljandi Ketas) vahel näitas just Vahur 
kõige suuremat vastupidavust ning tasuks pronksmedal. 

 

MP40 divisjonis osales 23 sportlast ja on kindlasti üks konkurentsitihedamaid divisjone. Võrdseid 
kandidaate tiitlile on rohkem kui kümme. Väga meeldiva üllatusena võitis Meistritiitli kindla eduga 

Markko Kivi (Baribal DG), edestades kohalikku Pärnu mängijat Oliver Hanchmidti (Hole-In-One/Team 



DiscSport) seitsme viskega. Pronksmedaliga pidi leppima valitsev Eesti Meister Oliver Endla (Nõmme 
Drive In). 

 

FPO divisjonis oli osalemas 15 õrnema soo esindajat. Favoriidi koormat kandis 2017. Pärnumaa parim 
naisportlane Kristin Tattar (Pärnu Hole-in-One/Team Latitude 64) ning tuli oma ülesandega ilusasti 
toime. Kristinile järjekordne Eesti Talviste Meistritiitel. Hõbemedali võitis Maris Perendi (Nõmme Drive 
In / Team Discraft Estonia), kes näitas samuti väga ilusat mängu ning ei lasknud ka Kristinil ennast 
lõpuni vabalt tunda. Poodiumi kolmandale astmele platseerus Keiti Tätte (CDG / Play Trilogy Pro).  

 



MPO divisjon oli oodatust kõige rahvarohkem, osalejaid 69. Kindel favoriit oli 2017. aasta parim 

meesdisgolfar Silver Lätt (CDG / Team Latitude 64). Silver pani oma kogemused maksma ja sai 

tiitlikaitsmise ja favoriidikoormaga kenasti hakkama, kuid konkurents oli siiski äärmiselt tihe. Peale 

esimest ringi juhtis võistlust Siim Isup (Discgolfar / Prodigy Team Europe), kelle imepärase esimese 
ringi tulemuseks hinnati 1045 reitingupunkti. Teiseks ja kolmandaks ringiks sellist hoogu aga enam ei 

jätkunud, kuid tasuks kindel hõbemedal. Pronksmedali võitis tihedas konkurentsis Joosep Stomma 

(CDG / Play Trilogy Pro). 

 

Talvised Meistrivõistlused on peetud, meistrid selgunud. Discgolfi rahvas on kange rahvas, trotsisite 

karmi külma ja näitasite üles tõelist sportlikku hinge ja võitluslikkust! Suur tänu meie toetajatele, 
Amserv Pärnu, Saku Õlletehas, DiscSport, Discland, Prodigy, DG Evolution ning muidugi Eesti 
Olümpiakomitee, kes väljastas kaunid juubeliaasta medalid. Suur tänu ka korraldajatele, võistlus oli 
hästi ette valmistatud ning väga ladusalt ellu viidud. Ergo Leibak koos Rene mengeli ja Pärnu klubi Hole-

in-One’ga said suurepäraselt hakkama. Finaalpäev on ka filmilindile saanud ning märtsis on oodata ka 
kokkuvõtvat saadet TV6-s. Nüüd on aega veidi sooja oodata ja aprilli alguses jätkame EDGL-i 

karikasarjaga.  



 

Mõnusat treeningindu! 

Ikka teie Rein Rotmeister 


