
 

 

Hea discgolfi rahvas! 

Oleme maha pidanud vahva peo, uus traditsioon on sisse viidud ning parimad on autasustatud. 

Sarnaselt varasematele aastatele kuulutasime välja aasta parimad ning lisasime ka mõningad 
uued kategooriad. Viisime sisse aasta parima fotokonkursi, ning konkursi tulemusena lasime välja ka parimatest piltidest koosneva kalendri. Viisime sisse “Aasta Võitleja” nimetuse, kelleks on kõige rohkem PDGA võistlusi läbinud mees- ja naissportlane. Uueks kategooriaks on Eesti 

discgolfi “Arendaja” aunimetuse sisse viimine, see on sügav kummardus inimestele, kes on jätnud jälje oma panusega Eesti discgolfi arengusse. Ja juba tavapärased lõppeva aasta parimad, 

sellel aastal kuulutasime välja kuues kategoorias: 1. Aasta meesportlane, 2. Aasta naissportlane, 

3. Aasta noorsportlane, 4. Aasta seeniorsportlane, 5. Aasta võistlus ning 6. Aasta Eesti discgolfi 

hetk. 

Hääletamise protseduurist Sarnaselt eelmisele aastale said oma hääled anda Liidu juhatuse ja Spordi-tehnilise komisjoni 

liikmed ning kõik Liitu kuuluvad klubid. Liidu poolt oli hääleandjaid 13 ja hääletamisel osales ka 

9 klubi. Igale kategooriale sai esitada 3 kandidaati ning punktid anti esitatud esikolmikule 5-3-1. 

Tulemused 

1. Aasta foto. Konkursile esitati meeldivalt palju pilte, kokku esitati žuriile üle 130 foto. 
Kindla esikoha võitis Madli Vaht poolt tehtud maaliline ülesvõte Liis Päid putist Espana 
Open’l. 
2. Aasta Võitlejad. Eeldatavasti väga tasavägises kategoorias olid eelmisel aastal siiski 

kindlad eskoha võitjad:  
1. Aasta võitleja 2017 – Liis Päid,  

2. Aasta võitleja 2017 – Ralf Rogov Aasta võitlejad said mõlemad premeeritud eriauhinnana 200EUR-e kinkekaardiga EDGL-i 

koostööpartnerilt Sportlandilt. 

3.  Eesti Discgolfi Arendaja. Uus traditsioon tunnustamaks inimesi, kes on olnud silmapaistvad 

panustajad Eesti discgolfi arengusse: 



 

 

1. Harri Reimand – esimene Arendaja aunimetuse saaja ei vaja discgolfi kogukondades tutvustamist. Pani oma õla alla discgolfi arengule Eestis juba kümmekond aastat tagasi. 
2. Paul Kustala – Eesti discgolfi Grand Old Man. Nii arendajana kui ka mängijana on Paulil 
seljataga silmapaistev minevik ning loodetavasti jätkub jaksu ka edaspidiseks. 

3. Silver Leetma – mees, ilma kelleta ei kujutaks ilmselt Eesti discgolfi enam ettegi. Väga energiat täis inimene, kellele Arendaja aunimetus on nagu loodud. Suur tänu teile panustamise eest Eesti discgolfi arengusse ning jaksu edaspidiseks. Usume, et teie püssirohu sarv ei ole veel tühi ning kuuleme teist veel palju head. 
4. Eesti discgolfi hetk. Uus kategooria, kus üritasime leida parimaid emotsioone pakkunud 
hetke 2017 aastal. Huvitav kategooria, kus häälte andjate poolt oli kokku pakutud 15 nominenti. Möödunud hooajal pakkus hääletajate arvates kõige rohkem positiivseid emotsioone Kristin 

Tattar oma terve hooajaga ning tasuks kindel esikoht.  

1. Kristin Tattar 2017 – 79 punkti, 

2. Maailma tipud Eestis – 40 punkti 

3. Martin Rotmeister’i “hole in one” Konopiste DGWT etapil – 11 punkti 

5. Aasta võistlus. Oli edukas võistluste korraldamiste aasta, seda fakti kinnitab väga tihe 
rebimine parima valimisel, lõpuks jäi vahe ülinapp. Eesti Meistrivõistlused olid korralduselt 

uuel tasemel. Kui eelmisel aastal alustas EDGL Timo Juursaluga eesotsas uue tasemega, korraldades EMV kahel rajal, siis 2017 oleme jõudnud oma arengus ja harrastajate arvuga juba 

sellisele tasemele, et sellel aastal toimusid EMV juba kahel rajal korraga. EDGL koostöös Chilli 

DGK-ga ning Raimo Kimmeliga pakkusid mängijatele põnevust viimaste hetkedeni. Estonian 
Open Rasmus Sepa eestvedamisel suutis kohale meelitada absoluutse maailma tipu. Lauluväljaku rada oma headuses ning toodetud otsepilt tegi sellest võistlusest kindlasti meeldejääva ürituse. Valgjärve Open oma teada-tuntud headuses ei jäänud taaskord tähelepanuta,  Tanel Ojaste juhtimisel korraldati väga kõrgel tasemel võistlus. 
1. Prodiscus Estonian Open – 60 punkti, 2. Eesti Meistrivõistlused – 59 punkti, 3. Valgjärve Open – 37 punkti. 



 

 

6. Aasta noorsportlane. Hooaeg küll algas napi kaotusega Eesti Talvistel Meistrivõistlustel, kuid edasise kindla mänguga läbi hooaja ja oma kindla võiduga Eesti Meistrivõistlustel, sai sama 

kindla esikoha parima noorsportlase valimistel Kasper Pisa. Vaid kaks hääle andjatest ei andnud 
esikohta Kasperile.  

1. Kasper Pisa – 104 punkti, 

2. Maico Rimmel – 33 punkti, 

3. Jakko Isup – 19 punkti. 

7. Aasta seeniorsportlane.  Hea meel on tõdeda, et meie seeniorid on väga tihedas 
konkurentsis oma taset järjest tõstmas. Eesti discgolf on ka piisvalt vana, et Open divisjonist 
tuleb tegusaid seeniore järjest juurde ning konkurents üha tiheneb. Nii ka 2017 parima seeniori valimine oli tõeliselt pingeline, hääletajate sümpaatia kaldus sedakorda rohkem eestlasena 

tuntud mängijale. 
1. Raimo Kimmel – 63 punkti, 

2. Oliver Endla – 56 punkti, 

3. Eno Juul – 19 punkti. 

8. Aasta naissportlane. Ta tegi seda jälle! Teist aastat järjest sai kõikidelt hääleandjatelt maksimum punktid ning kolmas aasta järjest on ta parim aasta naissportlane. Kui üritada tema  

2017 saavutusi üles loetlema hakata, siis sellest kirjatükist saaks raamat. Kuid vähe sellest, esimene discgolfi sportlasena valiti see särav täht ka ühe maakonna parimaks sportlaseks üldse. 
Loomulikult on aasta naissportlane 2017 Kristin! 

1. Kristin Tattar – 105 punkti, 

2. Anni Eesmaa – 32 punkti, 3. Anneli Tõugjas – 19 punkti. 

9. Aasta meessportlane. Silver Lätt oma hooajaga tegi parima valiku suhteliselt igavaks. 
Saavutatud meistritiitlid, EDGL Karikasarja üldvõit ning edukas esinemine väljaspool Eestit ei jätnud mingit kahtlust, kes on parim mees 2017. 
1. Silver Lätt – 96 punkti, 



 

 

2. Siim Isup – 53 punkti, 

3. Martin Rotmeister – 26 punkti. 

2017 hooaeg on sellega lõplikult kokku võetud. Oli vägev discgolfi aasta. Huviga ootame järgmist, 2018 hooaega. On ju see aasta Euroopa Meistrivõistluste aasta. Arvestades meie 

kiiresti kasvavat taset on meil põhjust olla optimistlikud. Oleme saanud EM-le vähemalt 16 
kohta, mis teeb meist Euroopas koondiste suuruselt koos  Norra ja Rootsiga 2-4 riigi Euroopas. 

EDGL-I juhatusel koostöös STK-ga seisab ees meeldiv kohustus komplekteerimaks Eesti 

rahvuskoondis, aga sellest juba järgmisel nädalal, oodake uudiseid! Seniks soovin mõnusat treeningindu, varsti ju Talvised! 
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