
 

 

Eesti Talvistel Meistrivõistlustel discgolfis osales 144 mängijat. 
08.-10.03. Pärnu lähistel, värskelt renoveeritud Jõulumäe Punasel rajal toimunud Eesti 
Talvistel discgolfi meistrivõistlustel osales 144 mängijat, kes võistlesid seitsmes 
divisjonis.  

Võistlustel osales 144 sportlast, võisteldi seitsmes divisjonis: Naiste Open, Meeste Open, Naised 
40+, Mehed 40+, Mehed 50+, Mehed 60+ ja Meesjuuniorid (kuni 18 k.a.). 

Vahetult enne koduseid võistlusi 2018 Euroopa parimaks naismängijaks tunnistatud Kristin Tattar 
(Chilli Disc Golf) Pärnust oli kindlasti suurfavoriit. Kristin ei vedanud oma poolehoidjaid alt ning 
võitis kindla esikoha. Hõbemedali võitis Maris Perendi ja pronksise tasu võttis Madli Vaht 
(mõlemad Nõmme DG Klubi Drive-In). 

Meeste Open divisjonis, mängis kokku 67 sportlast. Eeldatavasti oli oodata hetkel kahe kõrgeima 
reitinguga mängija ja 2018 Eesti Meistrivõistlustel esimesed 2 kohta jaganud Silver Lätt (Chilli 
DG) ja vahetult USA-st võistlusreisilt naasnud valitseva Eesti Meistri Albert Tamm (Chilli DG) 
vahelist heitlust. Silver tegi aga kohe esimel ringil visatud 1057 reitinguse (läbi aegade kõrgeim 
eestlase poolt saavutatud reiting Eesti pinnal) ringiga asjad selgeks. Ümbermängimise 
tulemusena tõusis Albert lõpuks seisusele kohaselt hõbemedalile. Pronksise autasu võitis 
üllatusmees Taavi Kallas (Drive-In). 

Meie leedide (40+) divisjonis viis kuldmedali koju tõusvas joones mänginud Heidi Talumaa (Saue 
DG Klubi). Hõbemedali võitis Margit Viilep (Saue DG Klubi) ja pronksmedale Eve Jänes (Viljandi 
Ketas). 

Kõige konkurentsitihedamas divisjonis  - Meeste 40+ mängis 33 sportlast. Peale esimest ringi 
juhtis viimaste aastate selle divisjoni valitseja Raimo Kimmel (Chilli DG) Pärnust kuid eriti just 
teisel ringil hoog veidi rauges ja jäi jagama neljandat kohta koos Eero Heinloo, Aleksei Krainov-I 
ja peale kahte ringi juhtinud Gerry Puu-ga. Kuldmedali võitis lõpuks esimest hooaega MP40 
divisjonis mängiv Kristjan Solodov (Chilli DG), vaid ühe viskega vandus alla Sten Paavo (Saue 
DG Klubi) ja pronksmedali võitis tihedas heitluses vanameister Markko “Papa” Kivi. 

Meeste 50+ divisjonis käis põhiheitlus kahe Viljandimaa mehe - Vahur Roht (Viljandi Ketas) ja 
Tõnu Talimaa (Discihullud) vahel. Sedakorda jäi peale ja võitis kuldmedali Tõnu Talimaa, Vahur 
Roht hõbedal ja pronksise autasu viib koju Vaiko Hussar (Saue DG Klubi). 

Meeste 60+ divisjonis võttis kindla võidu pärnakas Vahur Kapp (DG Klubi Hole-in-One), 
hõbemedalile tuli Jüri Lamp (Annikoru DG Klubi) ning pronksmedali võitis Paul Kustala (Hiiumaa 
DG Klubi Dagö). 

Meesjuunioride divisjonis tegi koduseinte toetusel üllatuse veel vaid 13 aastane mängumees 
Mathias Villota Pärnust, edestades endast tublisti vanemaid konkurente. Teise koha saavutas 
samuti Pärnu noormees Oliver Kihu (DG Klubi Hole-in-One) ja pronksmedali võitis Mauri 
Villmann Vasalemmast. Mathiase võidu väärtust tõstab veel asjaolu, et peale teise ringi lõppu, 
kui skoorkaardid olid juba ära antud, meenus noorele mängumehele asjaolu, et kirja läks 
skoorkaardile 1 vise vähem kui tegelikult saavutatud. Ausa mängumehena läks ja teatas TD-le 



 

 

oma eksimusest ning vastavalt reeglitele sai kirja ka 2 punktilise karistuse. Vaatamata sellele 
pidas närv vastu ja tulemuseks esimene tiitlivõit. Hästi tehtud Mathias! 

Eesti Discgolfi Liit annab toimunud Talvistele väga kõrge hinnangu. DG Academy oma 
meeskonnaga on teinud ennastsalgavat tööd alates raja renoveerimisest kuni peensusteni 
lihvitud võistluste läbiviimiseni. Ning seda kõike on suudatud teha emotsionaalselt väga raskel 
ajal. Tunneme kaasa Sulle Kristin kogu Eesti discgolfi kogukonna poolt. 

Talvised on nüüd peetud, polegi mud kui hakata vaikselt ootama põhihooega, aprilli lõpus 
alustame karikasarjaga ja siis sügiseni ühe hooga välja!  

 

Usinat treeningindu sõbrad! 

 


