EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS 2020

2020. aastal on Euroopa meistrivõistlused discgolfis toimumas 19.–22 augustil Tšehhis,
Konopište’s (EDGC/EMDGC 2020).
Kuupäevad: 19.-22.08.2020
Koht: Konopište, Tšehhi
Veebileht: www.edgc2020.com
Võistlejate arv: EDGC (180 mängijat), EMDGC (120 mängijat)
Divisjonid: EDGC - MPO, FPO, MJ18, FJ18
EMDGC - MP40, FP40, MP50, FP50, MP60, MP65
Rajad: EDGC (va FJ18) mängivad Franz Ferdinand rajal
EMDGC (k.a. FJ18) mängivad Konopiste Meadows rajal

Mängijate valimine koondisesse ja nende registreerimine on iga riigi oma vastutus. Samuti määrab iga
riik 16. septembriks 2019 oma koondisele kapteni, kes vastutab rahvuskoondise eest ning tegeleb
mängijate registreerimisega.

KOHAD EDGC-l ja EMDGC-l
EDGC ja EMDGC kohad jaotatud vastavalt erinevate riikide discgolfi kogukonna suurusele, mängijate
tasemele – kindel matemaatiline valem kohtade jaotamiseks puudub. Eestile on eraldatud 12
rahvusliku kohta (3 MPO, 3 FPO, 2 MJ18/FJ18, 2 MP divisjonidele, 2 FP divisjonidele) ja lisaks 4
individuaalset kohta. EDGC ja EMDGC individuaalsetele kohtadele kandideerivad valistevad Euroopa
meistrid ja parimad Euroopa mängijad igast divisjonist.
Täpsem ajakava:
1) 16. september 2019 - riigid nimetavad koondise kaptenid
2) 18. november 2019 – koondise kaptenid esitavad korraldajale individuaalsetele kohtadele
nimetatud mängijad.
3) 19. november 2019 – EDGF avaldab individuaalsete kohtadele nimetatud mängijad. Kui
mängija, kes ei ole esitatud tunneb, et ta on unustatud, on tal 7 päeva aega kontakteeruda
oma riigi alaliiduga (läbi koondise kapteni), et saada nomineerituks.
4) 26. november 2019 - EDGF avaldab viimase individuaalsete kohtade nimekirja ja ka
individuaalste kohtade ootenimekirja igas divisjonis. Individuaalsetele kohtadele ei saa enam
mängijaid nimetada peale 25. novembrit 2019

5) jaanuar 2020 esimene pool - avatakse võistlusele registreerumine ehk siis riiklikud kohad.
6) 18. veebruar 2020 - võistlusele registreerumise lõpp. Kõik individuaalsed kohad peavad olema
registreeritud. Rahvuslikud kohad võivad olla registreeritud kuid võib ümber nimetada ka
pärast antud tähtaega
7) 03. märts 2020 - kõikide kohtade osalustasud peavad olema tasutud
8) 1. august 2020 – kõik veel nimetamata kohad peavad olema kinnitatud nimega
9) 11.-18. august – rada on avatud ainult võistlejatele harjutamiseks,
10) 18. august – avamistseremoonia,
11) 19. august – EDGC/EMDGC I ring,
12) 20. august – EDGC/EMDGC II ring,
13) 21. august – EDGC/EMDGC III ring,
14) 22. august – EDGCEMDGC IV ring,
15) 22. august – auhinnatseremoonia ja lõpetamine.

Individuaalsetele kohtadele nimetatud mängijate nõuded:
1. peab olema esindava riigi kodanik
2. peab olema valitud riigi discgolfi alaliidu poolt
3. peab vastama divisjonis nõutud piirangule
4. peab olema kehtiva PDGA liikmelisusega
5. peab olema PDGA official (TD eksam) staatusega võistluse toimumise ajaks
6. miinimum PDGA reiting peab olema 800 (kõikides divisjonides va MJ18) ja 600 (kõigis naiste
divisjonides va FJ18), minimaalset PDGA reitingupiiri ei ole MJ18 ja FJ18 divisjonides.
7. peab olema aktiivne mängija (näiteks peab olema mänginud vähemalt 4 võistlust ja 10 PDGA
reitinguga ringi viimase 12 kuu jooksul) või hiljutine tugev mängijaajalooga mängija (näiteks
mänginud vähemalt 12 võistlust ja 30 PDGA reitinguga ringi 3 aasta jooksul).
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