
 

 

Eesti Discgolfi Liit kuulutab välja konkursi Eesti Discgolfi Liidu karikasari 2019 
korraldamiseks. 
 
Võistluse toimumisaeg:  

1. 27.04 Pro / 28.04 AM päev 
2. 11.05-12.05 Pro+AM koos 
3. 25.05 Pro / 26.05 AM päev 
4. 15.06-16.06 Pro+AM koos 

 
Pakkumises välja tuua 

 
·         Võistlusrada (vähemalt 18-korviline park) 
·         Kui mitu parki, siis vahemaa kahe discgolfi pargi vahel 
·         Korraldaja 
·         Võistluste osalustasu      
·         Minimaalne võistlejate arv 
·         Maksimaalne osalejate arv 
·         Registreerimis kuupäeva algus (vähemalt kuu aega ennem) 
·         Võistluste TD 
·         Formaat (Pro + AM päev koos, siis golfstart) 
·         Lühike visioon EDGL karikasarja etapi korraldamisest 
 
 

 
Korraldaja õigused ja kohustused: 
 

·         Võistluse läbiviimine 
·         Võistlusdivisjonid: PRO - MPO, FPO, MP40, MP50 ja AM -  MA3, FA3, MJ18 
·         Raja ettevalmistamine (ob märgistus täpne ja arusaadav, Parkide võistlusvalmidus 3 

päeva enne võistluste algus) 
·         Vabatahtlike leidmine 
·         Toetajate bännerite ülespanek 
·         Skoorkaartide tegemine 250g paberi paksus, A5 formaat  
·         Võistluste juhendi ettevalmistamine 
·         Võistlustel fotomaterjali tootmine 
·         PDGA raport (täidetud ja esitatud 48h peale võistluste lõppu) 
·         Saada 25% osalustasudest korralduseks 
·         EDGL Facebooki lehel ürituse sisuhaldus (toitlustus, majutus, reklaam võistlusele,    

caddybooki avaldamine 2 nädalat enne võistlust, toetajate tänamine 
·         Omada kuni 10 wildcardi 

 
 



 

 

 
EDGL õigused ja kohustused: 
 

·         Karikad 
·         EDGL sümboolika andmine korraldajale 
·         Registreerimisprotsessi läbiviimine 
·         Võistluste juhendi kinnitamine 
·         EDGL Facebooki lehel ürituse loomine 
·         Metrixi tasu maksmine 
·         Kuni 50% auhinnafond toimetamine korraldajale (kinkekaardid) 
·         Võistluste auhinnafondi väljamaksmine 1 nädala jooksul peale võistlust 
·         Kanda arve alusel 25% osalustasudest korraldaja arvelduskontole 5 päeva peale 

registreerimisvoorude lõppu 
·         Võistluse registreerimine ja tasu maksmine PDGA-le 
·         Sõlmida konkursi võitjaga leping 
·     EDGL kujundab ühtse osavõtutasu kogu sarjale peale kõikide etappide korraldajate 

kinnitamist 
·         Saada 25% osalustasudest, millest 10% igalt etapilt on üldkokkuvõtte auhindadeks 

 
 
 
 

Lisainformatsiooni vajadusel esitada küsimused kirjalikult e-posti aadressil 
info@discgolfiliit.ee 

 
Digiallkirjastatud pakkumised saata Eesti Discgolfi Liidu e-posti aadressile 
info@discgolfiliit.ee hiljemalt 25.02.2019. Hilisemaid pakkumiste laekumisi konkursil ei 
arvestata 
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