Ees$ Discgolﬁ Liidu juhised võistluste korraldajatele
(seisuga 15.05.2020)

Lähtudes Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni otsustest ja Kultuuriministeeriumi ning Terviseame$
juhistest, peab võistluste korraldaja alates 18.05.2020 kuni järgnevate juhisteni lähtuma võistluste
(k.a. nädalamäng) korraldamisel järgmisest:

Juhised korraldajale:
1. Võistlusel tohib osaleda ajavahemikul 18.05.-30.06.2020 kuni 100 osalejat koos korraldajaga.
Pealtvaatajad ei ole lubatud. Mängijaga kaasas olevad isikud (caddy, saatjad vms) loetakse
osalejate hulka. Alates 01.07.2020 tohib osaleda kuni 1000 osalejat koos korraldajaga.
2. Võistlusinfo jagamiseks tuleb kasutada interak$ivseid keskkondi (discgolfmetrix, UDisc vms.).
Tulemuste märkimiseks, kaasa arvatud PDGA võistlustele, tuleb samu$ kasutada interak$ivseid
keskkondi.
3. Osalustasude laekumiseks tuleb võimalusel välistada sularahaga arveldamist. Sama keh$b sularaha
väljamaksete osas.
4. Väl$maks isikute kogunemisi ei tohi võistluseelset mängijate koosolekut toimuda. Kogu info
võistluse ja mängureeglite kohta peab olema leitav võistlusinfost. Vajadusel peab korraldaja olema
discgolﬁ pargi alguspaigas ja vastama mängijate küsimustele, järgima peab 2+2 reeglit.
5. Väl$maks isikute kogunemisi ei tohi võistluseelseks soojenduseks kasutada võistlusparkides
harjutuskorve. Kui võistluspargis on soojendusala, ei tohi sellel korraga viibida rohkem, kui 10
inimest. Tuleb lähtuda omavahelise distantsi hoidmisel 2 meetri reeglist.
6. Soovituslikult nädalamängudel kasutada vaba grupi valikut st saad valida ise, kellega koos soovid
ringi läbida.
7. Korraldaja peab täitma võistluspaigas Kultuuriministeeriumi poolt kehtestatud juhendit. Lisatud
juhendile.
8. Korraldaja peab hindama iga osaleja tervislikku seisundit, haigusnähtudega inimesi ei lubata
võistlustele

Juhised mängijale:
1. Olema vastutustundlik ja mi\e osalema võistlustel, kui tal esinevad haigusnähud.
2. Järgima võistluse korraldaja poolt seatud reegleid võistlustel osalemisel.
3. Järgima Kultuuriministeeriumi poolt e\e nähtud soovitusi
4. Teavitama koheselt võistluse korraldajat, kui märkab võistlusel osalejat, kellel esinevad COVID-19
sümptomid (köha, palavik >38°C; hingamisraskused; kurguvalu)

Oleme mõistvad, käitume vastutustundlikult ja arvestame ka teistega. Ees$ Discgolﬁ Liit arutab igat
võimaliku kaebust võistluste korraldamisel käesolevast juhisest mi\e kinni pidanud korraldaja osas
fak$põhiselt. Juhiseid rikkunud korraldajat ja ka osalejat saab võ\a vastutusele Kultuuriministeeriumi
juhises välja toodu alusel.

Lisad:
1. Kultuuriministeeriumi juhis võistluste korraldamiseks
2. PDGA juhised PDGA kategooria võistluste korraldamiseks

