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Eesti meistrid discgolfis 2020. Joosep Martinson

Oktoobri algus tõi raputava valgustuse, kui 
ookeani taga tõmmati käima kampaania 
#respectHERgame. Miks raputav? Sellepärast, 
et  meil siin on kõik häst i ja midagi sellist  ei 
oleks osanud ette kujutada. Vähemalt  mina ei 
ole kõigi mängitud aastate jooksul rajal 
märganud seksist likke kommentaare ega  
pööritavaid silmi meestest kehvema 
mänguoskuse pärast. Kuid just sedasort i 
kommentaarid panid kampaaniale aluse. 
Suurema kõlapinna saamiseks teht i ka 
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üleskutse kanda olukorrale tähelepanu juht iva 
statement?iga musta värvi kampaaniasärke 
USDGC viimasel võist luspäeval .

Kõik algas sellest, kui Saksamaa mängija Sara 
Krieg märkas ühel sotsiaalmeedia lehel 
kommentaare, mis keskendusid pigem soole, 
kui sport likele saavutustele. Lehe haldaja poole 
pöördumistele vastust saamata, võtt is ta 
teema üles Facebooki lehel ?Disc Golf for 
Women?, millele järgnes laviinina üle maailma 
naismängijate tunnistusi solvavatest 
märkustest. Kõige selle peale otsustasid Sarah 
Hokom, Catrina Allen, Vanessa Van Dyken, 
Sara Sinclair ja Hailey King olukorda 
adresseerida kampaaniaga #respectHERgame. 
Hokom tõi Alex Williamsonile antud intervjuus 
näiteks situatsiooni, kus mõni meesmängija 
privaatsõnumitega ära sebida püüab, ent peale 
korvi saamist näiteks järgmisel päeval 
võist lusel kohtumise ebamugavaks teeb, mis 
rikub oluliselt  naisosapoole mängumeeleolu. 
Võibolla ka mehe. Piinlik ju. Kuid, nagu üt lesin, 
on meil Eest is selle asjaga üsna korras ja tahan 
tegelikult  juht ida tähelepanu muudele 
kampaanias välja toodud tähelepanekutele, mis 
kõnetavad siinseidki naismängijaid. 

Usun, et minuga nõustuvad paljud 
naismängijad, et tualet i olemasolu võist lustel 
on hädavajalik. Sõna otseses mõttes. Kuid häda 
ei ole ainus põhjus ?  vahel on naisterahval 
tualett i tarvis ka muude hügieenimurede 
lahendamiseks. Paljudel võist lustel see 
võimalus on, kuid endiselt  on ka neid, kus pole. 
Eelkõige pean silmas võist lusi, kus ühel päeval 
peetakse kaks ringi ja veel enam kui kohapeal 

pakutakse ka toit lustust, mis tähendab, et 
kohalikku bensiinijaama otsima minna ei oleks 
vaja. Kui  just... 

Ja tegelikult  võiks üle vaadata ka kohalikud 
puitputkad, kuivõrd need tegelikult  asja ära 
ajavad. Räägin ühe enda kogemuse. Parkla 
nurgas ja viimase korvi ligiduses on vana 
auk-maa-sees "WC". Peldik. Aga juhtumisi on 
korvipoolse seina paar alumist seinalauda ära 
kukkunud. Kutsun teid üles kasutama oma 
fantaasiat just nagu minagi pidin seda 
kasutama, et saada oma vajadused rahuldatud 
nii, et  kükitav peff olematu seina tagant 
kõrvalolevate meesmängijate put isoojendust ei 
häiriks. Seega see siin on siiras üleskutse 
võist luste korraldajatele tagada tualett  
nüüdseks juba arvestatava hulga naismängijate 
juures.

Toimetus

JUHTKIRI

REITINGUD
Siin võiks olla pommuudis sellest, millistesse 
kõrgustesse jõudsid PDGA reit ingud viimase 
uuenduse järgselt . Aga kuna discgolfimaailmas 
on algamas hapukurgihooaeg, siis kasuta vaba 
mikrofoni ja räägi, 
mida põnevat ja 
discgolfiga seonduvat 
oled teinud või ette 
valmistanud, mis 
võiks ajaviiteks põnev 
lugeda olla. Ärge 
hoidke oma hobuseid 
tagasi! Ärge hoidke...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb_KRQDVCqqzlF3juYtM-TtBmW-2f47RaEgf81R8HZ70NDQ/viewform?usp=sf_link
https://respecthergame.org/
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EESTI PAARISMEISTRIVÕISTLUSED

Selle aasta paarismeist rivõist lused toimusid 

18.-20. septembril Lõuna-Eest is Elva ja 

Annikoru radadel ?  mõnusalt  lähest ikku 

asuvatel ja erinevaid väljakutseid esitavatel 

radadel mängisid segapaarides ning MA3, 

MPO, FPO, MP40, MP50 ja MJ18 divisjonides 

kokku 204 paari parima, raske ja kordamööda 

viske formaate. 

Tõenäoliselt  pakkusid uuenenud Annikoru ja 
vimkadega Elva rajaasetus paljudele vähe või 
ammu Lõuna-Eest i radasid väisanud 
mängijatele üllatusi. Eelmisel aastal lisandus 
Annikorgu viis täiest i uut korvi ja olulisel 

määral tõstet i ümber ka eelmist asetust. Ka 
Elva poisid ei jätnud kasutamata raja võimalusi, 
lisades ühe täiest i uue korvi ja ühendades 13. 
t iiala 14. korviga tõeliselt  väljakutsuvaks 257 
meetri pikkuseks OB-jõega PAR 4-ks. Olgu 
siinkohal veel lisatud, et Elva DGC sai rajale 
just 15 aasta jagu kasutamisaega juurde, seega 
uuendusi võib oodata suuremas koguses. 

Reedel avasid võist luse segapaarid ja MA3 
divisjon. Elva rajal mängit i kordamööda 
avaviskega parima viske formaati. Annikorus 
tegid mõlemad divisjonid kordamööda viskeid, 
sealjuures MA3 kordamööda avaviskega. 

Segapaaride lahingu võitsid Eest i absoluutsed 
t ipud Silver Lätt  ja Krist in Tattar tulemusega -9. 
MA3 panid kinni teist  ringi kümnendalt  kohalt  
alustanud Teet ja Siim Soasepp tulemusega 3 
alla par?i. Vaata kõiki tulemusi >

MPO esimese päeva kahe ringi peale suutsid 
puhta, bogey-vaba teha vaid Silver Koni ja 
Mart in Loim Annikorus tough throw mängul. 
Muljetavaldav. Teise päeva tulemuste tabel oli 
aga oluliselt  rohelisem, mängit i parima viske 
formaati Elvas. Ent nagu öeldud, ei jätnud 
kohalikud korraldajad raja võimalusi 
kasutamata ja nii võet i tummisel 14. rajal vaid 
kolm birdie?t. 

Aga võibolla ei olnud Elva rada siiski liialt  
raske? Kaks meest olid nii head, et viskasid 
ketta t iialalt  otse korvi. Esimesel, kordamööda 
visetega ringil sai sellega kolmandal korvil 
hakkama Markus Tepp. Hea, et tema kord 
visata oli. Kolmandal ringil tegi Elva 16. korvil 
sama täpse soorituse Säm Ulp. 
Vaata kõiki tulemusi >

FPO, MP40, MP50 ja MJ18 divisjonid alustasid 
Annikorus parima viske formaadiga. Ja kui 
enamikus divisjonides lahutas teist  positsiooni 
esimesest kaks viset, siis FPO-s läksid Krist in 
Tattar ja Keit i Tätte oma divisjoni juht ima 
kaheksaga, mille kolmanda ringi lõpuks lausa 
21 peale venitasid, lõpptulemuseks +3. 
Kolmanda ringi lõpuks venisid vahed pikemaks 
ka teistes divisjonides. MP40-s võidutsesid 
Raimo Kimmel ja Eno Juul -9 tulemusega, jät tes 
järgmised üheteistkümne viske kaugusele. 
MP50 esikoht oli 8-punkt ilise edumaaga Jüri 
Jänese ja Vahur Rohu ning juuniorides 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb_KRQDVCqqzlF3juYtM-TtBmW-2f47RaEgf81R8HZ70NDQ/viewform?usp=sf_link
https://discgolfmetrix.com/1416629
https://discgolfmetrix.com/1478605


7-punkt ilise edumaaga Kerdo Lepasepa ja 
Simar Villmanni oma. Lisaks tundub, et ka 
Annikoru pole üldse raske rada. Kaks holarit  
neljandasse korvi Bruno Võsu ja Oliver 
Hanschmidt. 
Vaata kõiki tulemusi >

Fotogalerii
Renno Reitsnik
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Eesti jõudis sel aastal 1000 akt iivse PDGA 
litsentsiga mängijani. Soomes on ainult  kolm 
korda rohkem... Aga sellega oleme neljandal 
kohal Euroopas. "Not bad" üt leks mõni 
tonnimees.

Vaata stat ist ikat  >

ROTI AASTA, KOROONA AASTA, TONNI AASTA?

Nagu mäletame, tõusis 2015. aastal huvi 
discgolfi vastu plahvatuslikult . Kui teha üks vox 
populi, siis ilmselt  üt leks iga teine, et avastasid 
ala enda jaoks just sel aastal. Tõestus sellest on 
näha juuresolevast tabelist  ?  2016. aastaks 
PDGA litsentsi teinud mängijate arv enam kui 
kahekordistus.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13 okt

Riik

1018 1620 2403 2737 2810 3095 3176Soome

500 668 774 910 1171 1579 1993Rootsi

202 325 422 565 747 916 1179Norra

105 246 510 769 878 930 1000Eest i

Fotogalerii
Maarja Liisa Maasik
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https://photos.google.com/share/AF1QipOftMsKjZHkyBkNUMQZ0j4c5W4XV4aJ886D9Y4C23Ue-LP7BeLPYwDjp8-wiXKnmA?key=cUd1dDViM1hIZHJzTEY5d05zN1lFQm9qVl8yQUZn
https://www.pdga.com/players?FirstName=&LastName=&PDGANum=&Status=Current&Gender=All&Class=All&MemberType=All&City=&StateProv=All&Country=EE&Country_1=All&UpdateDate=
https://discgolfmetrix.com/1478608
https://www.dropbox.com/sh/cyydfvo853z9i3z/AADPwbsxumbvzfXvBjFpuabFa?dl=0&fbclid=IwAR1pHMk8pp7ObznRy0bEnD6YSqnLIY7vLiZDS3dgqKCX3RYBVr1TXQChokk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb_KRQDVCqqzlF3juYtM-TtBmW-2f47RaEgf81R8HZ70NDQ/viewform?usp=sf_link
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Kes meist poleks näinud mõne võist luse 
registreerimisnimekirjas seda ühte Prantsuse 
lippu? Jep, see on see üks ja ainus Patrick 
Dupuis.

Patrick on Eest is elanud juba üle kaheksa aasta. 
Kuid mis teda siin hoiab? Nagu paljudel 
juhtudel, ikka armastus. Kord käis ta 
IT-valdkonna spetsialist ina Pariisis tööalasel 
kongressil, kus kohtas eest lannat, kellega 
jätkus jut tu kauemaks. Nüüdseks juba kümneks 
aastaks. Esialgu siin-seal aega veetes jõut i ühel 
hetkel üksmeelele osta Pärnusse maja ning end 
koos seal sisse seada. Ehkki ka seal on paar vaid 
poole ajast. Arvut iteadustes töötavate 
inimestena on piirid neile töö mõttes avatud ja 
nii elataksegi pool aega Eest is ja pool aega 
Baskimaal, Prantsuse ja Hispaania piirimail. 
Välja arvatud sel aastal. Sest ikka ja jälle 
jõuavad kõik jutud koroonani ja mõistagi on see 
seadnud piirangud reisimisele. Kuid hullu ei ole 
sellest Patricku sõnul miskit . Eest is on 
äärmiselt  tore, sest siin saab niiiii palju discgolfi 
mängida.

Patricku hinnangul on Eest i discgolfiparadiis 
võrreldes Prantsusmaaga. Ta toob võrdluseks 
nende tuhatkond ala harrastajat meie 20 
tuhande kõrval. Ja ehkki ala on praeguseks juba 
ligi 20 aastat pildil olnud ning juurde tuleb ka 
uusi radu, ei ole see ikkagi nii populaarne kui 
siin. Kuid omalt  poolt  aitab ta selle arengule 
kaasa. Näiteks tõlkis Patrick prantsuskeelse 
Metrixi keskkonna, jooksvalt  püüab turundada 

PERSOON PATRICK DUPUIS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb_KRQDVCqqzlF3juYtM-TtBmW-2f47RaEgf81R8HZ70NDQ/viewform?usp=sf_link


erinevaid võist lusi ja kõrvale haldab ka 
Euskadi-Eest i ehk Prantsuse ja Eest i 
discgolfielu kajastavat Facebooki lehte, 
post itades sinna muu hulgas ka stat ist ikat. 

Stat ist ika, tarkvaraarendus ja sport  on tema 
elus käinud käsikäes kogu aeg. Omal ajal juht is 
Patrick riiklikus spordiinst ituudis 
spordiarenduse ja tarkvararakenduste 
arenduse osakonda ja uute tehnoloogiate 
spordis kasutamise koolitusi. Ta on teinud 
arvukalt  veebirakendusi ja arendanud tarkvara 
andmete kogumiseks, stat ist ilisteks 
analüüsideks, treeningute jälgimiseks ja nõnda 
edasi. Praegu mõtleb ta projekt ile, mis põhineb 
Disc Golf Metrixis sisalduval infol ja pakuks 
mängijatele veebi- ja mobiilirakendust 
üksikasjaliku stat ist ilise analüüsi jaoks. 
Fookuses oleks tulemused, aga ka füüsiline 
koormus treeningutel sarnaselt  velobook.net 
rakendusele, mille arendas rattasõidu 
monitoorimiseks.

Kõik ei käinud muidugi tarkvara 
arenduse ümber. Patrick on ka 
väga palju erinevaid spordialasid 
harrastanud, näiteks tennis, surf, 
purjelauasõit , ragbi, võrkpall, 
kergejõust ik: sprint, 
kaugushüpe, kümnevõist lus jne. 
Ja nüüd kõige hiljut isem avastus 
on muidugi discgolf.

Kolm aastat tagasi Jõekäärus 
jalutades nägi ta üht punt i 
plast ikut loopimas. Uudishimust 
ajendatuna astus ta ligi ega 
peljanud küsida, millega 

tegemist. Lahkelt  seletasid noormehed mängu 
olemuse laht i, mille peale Patrick omale kolm 
ketast soetas ja konksu otsas oligi. Ta üt leb, et 
varasem sport lik taust tuleb vägagi kasuks ?  
motoorika ja füüsiline ettevalmistus. Aga ka 
vaimne, ehkki ise end vaimselt  väga 
vastupidavaks ei pea. Vähemalt  mit te 
discgolfis. Püüab küll jääda rahulikuks, kuid 
t iht ipeale tuleb ikka pabin sisse ja ei aita sel 
hetkel ükski füüsiline ettevalmistus. Kuid 
sellest kõigest olulisemaks peab ta hoopis 
võimalust 68-aastasena end füüsiliselt  
akt iivsena hoida. Discgolf on tema sõnul väga 
sobilik just üle 60-aastastele, sest ei nõua 
üleliia pingutust, ent hoiab parasjagu toonuses. 
Eest i väiksust ja radade rohkust ära kasutades, 
on Patrick enda hinnangul ca 50-60 erinevat 
rada mänginud ning õppinud tegelikult  väga 
häst i ka Eest imaad tundma. 

Sel aastal oli tal esimest korda võimalus 
osaleda nii harrastajate 
kui tavalistel 
meistrivõist lustel ja 
suurematele võist lustele 
plaanib ka edaspidi 
minna. Kuid jätkab 
kindlast i ka 
nädalamängudel käimist 
ja veel avastamata Eest i 
radade avastamist. Hea 
meelega leiab ta uusi 
tut tavaid ja 
mängukaaslasi ning veel 
enam soovib, et siia 
jõuaks ka tema 
rahvuskaaslasi.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb_KRQDVCqqzlF3juYtM-TtBmW-2f47RaEgf81R8HZ70NDQ/viewform?usp=sf_link
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Juba teist  aastat  on 40 eluaasta künnise 

ületanud discgolfarid saanud naut ida 

võist lust , kuhu noortel Heraklestel asja ei ole. 

Pärnumaal toimuval Spring Mastersil 

jooksevad divisjonid alates 40-st  kuni 65+-ni.

Ehkki suurematel võist lustel on nii amatöör- 
kui profiklassides avatud divisjonid ka masters 
mängijatele, oli korraldaja Raimo Kimmeli 
arvates siiski ruumi veel täiest i eraldi 
võist lusele. Kinnituse sellele eeldusele sai ta 
juba esimesel aastal. Oodates osalejaid 
suurusjärgus 70, võist les parimas eas mängijaid 
kokku 110. Lisaks tuli ideele kiitust uksest ja 
aknast ?  võimalust väljendada oma kirge 
mängu vastu kas või kolmekesi divisjonis olles, 
kiitsid paljud. Miks ainult  kolmekesi? Sest 
mõned Eest is üldlevinud divisjonid on veel 

omakorda poolitatud. On ju PDGA proklassi 
mastersite divisjonid alates 50 eluaastast kuni 
80-ni määrat lenud viie aasta kaupa. 

Sel korral, nagu ka eelmisel, peet i võist lus 
Jõulumäel ning osa võtt is juba 135 mängijat . Ja 
erit i vahva uuendusena avat i ?Legendide? 
divisjon. Kes on legendid, küsisin Kimmelilt . 
?Need on need mängijad, kes täna enam ehk nii 
akt iivsed ei ole, kuid mängisid siis, kui mina 
alustasin, ehk seal 2011, 2012 kant i?, selgitas 
ta. Näiteks esimene Eest i meister Rene 
Mengel, mitmekordne Eest i meister Einar 
Elbing ning Estonian Openi mitmekordne 
korraldaja Rasmus Sepp. Kokku tuli legende 
võist lema üksteist . 

Et kõik neist  enam väga akt iivsed ei ole, 
tõestab ka asjaolu, et ilma personaalse kutseta 

poleks nad ehk osanud end võist lusele kirja 
pannagi. Rene Mengel nent is, et elu on 
tõepoolest muutunud nii palju, et enam 
mängida ega discgolfimaast ikku jälgida ei jõua. 
Kuid kutse ja vanade tuttavate nägemise üle oli 
tal äärmiselt  hea meel ning mõnusalt  
nostalgiline oli olla ka Jõulumäe rajal, mis tõi 
meenutusi algusaegadest ning Ville Piipo 
legendaarsetest eeskäe- ja odavisetest. 

Niisiis sai võist lusel osaleda üheksas divisjonis. 
Alates noorematest, noppisid meeste 
divisjonides esikoha Sten Paavo, Andres Ramst, 
Jüri Jänes, Vahur Kapp ja Anton Letner, 
naistest Margit  Viilep, Kaja Ets ja Eve Maido 
ning legendidest Peeter Tret jak.

Sakust kohale tulnud MP40 võit ja Sten Paavo 
üt les, et ehkki on nii punast kui kollast 
Jõulumäe rajaasetust mänginud vaid käputäis 
kordi, tuli ta siiski proovima võita. ?Eile oli kõik 
paigas ja täna oli paar õnnestunud viset, mis 
päästsid,? muljetas ta ning väljendas heameelt  
esikoha üle võrreldes eelmise aasta kuuendaga.

SPRING MASTERS

Fotogalerii
Margit Kurvits

v

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb_KRQDVCqqzlF3juYtM-TtBmW-2f47RaEgf81R8HZ70NDQ/viewform?usp=sf_link
https://www.flickr.com/photos/149228251@N04/albums/72157716264123346/with/50423043712/


MP65 võit ja Anton Letner sai juba esimesel 
ringil teistest viie viskega ette ning kordas 
sama ka teisel ringil. Ta üt les, et kuigi Jõulumäe 
rada on pigem raske ja eksida ei tohi, mängis ta 
mõlemal päeval üle oma reit ingu ning et juht is 
oma divisjoni paraja edumaaga, tuli ka võit  üsna 
lihtsalt . Aga pole ka ime, sest mees õpib 
endiselt  ja sai sel aastal päriselt  selgeks ka 
eeskäevisked, mida hea meelega karastaval 
Holstre-Polli ja Kohila radadel harjutab.

FP55 divisjoni võit is ühe viskega Eve Maido. 
Temagi hindas rada raskeks, aga eks ole 
t ingimused samad kõigile. Olulisemaks pidas ta 
mentaalselt  valmisolekut ja arvas, et see tõi ka 
võidu, sest viimasele korvile mindi 
konkurendiga viigiseisus.

Järgmise aasta võist luse ootust tunnistasid nii 
mängijad kui ka korraldaja ise, kes viskas õhku 
ka kaks uuenduse mõtet. Üks neist võiks olla 
70+ divisjoni lisamine. Teiseks arut les Kimmel 
võimaluse üle viia üritus tagasi kevadesse, nagu 
esialgu plaanis oli. Nagu nimigi üt leb, võiks 
tegemist olla hooaja alguse võist lusega, mis 
ehk mõnele vähemaktiivsele mängijale 
võist lemise pisiku terveks suveks sisse süst ib. 
Aga et koroonast ei saa üle ega ümber ja 
elukorraldus on müst iline nagu Siim Kallas ja 
kümme miljonit , siis tasub Kimmeli arvates 
arvestada nii kevade kui sügisega ja miks mit te 
üldse mõlemaga!

Kohapeal tegi üritusest miljon live-videot Silver 
Leetma. Vaata, kes jäid peale! >

DICKERSON: SEE VIST 
POLE MINU AASTA

Tänavuse United States Disc Golf 
Championshipi võit is Chris Dickerson ?  
26-aastane Prodigy Team mängija Tennesseest.

Kes mängu jälgis, võis peale kolmandat ringi 
mõelda, et ilmselt  on Dickersonil täitsa hea 
võimalus selleaastane USDGC ära võita. Tema 
sõnutsi arvas ta vähemalt  ise nii.  Küll aga 
pakkus viimast ringi saatnud tormine ilm 
väljakutseid kõigile ja nii mõnegi hea skoor sai 
hulgaliselt  plusse juurde. Ka Dickersoni seis 
polnud kiita. 

"Vaatasin mängu seisu kõigepealt  9. või 10. 
korvi juures ja siis uuest i 14. kuni lõpuni. 
Esimesel vaatamiskorral mõtlesin küll, et  see 
vist  pole sinu aasta," üt les ta. 

Halb ilm oli Dickersoni sõnul oluline faktor 
mängu kulus, kuid ta kiit is hea grip'iga kettaid, 
mida t iialalt  enesekindlalt  visata sai. See 
pääst is tema hinnangul palju.  Ja ehkki 
viimasele korvile läks ta jälitajaga 
kolmeviskelise vahega, olid kaks viimast korvi 
tema jaoks siiski kõige pingelisemad. Mis aga 
neile järgnes... 

"It 's was the best feeling in disc golf," kirjeldas 
Dickerson võidutunnet.

Chris Dickerson. Alyssa Van Lanen
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https://www.facebook.com/groups/472318169606638/permalink/1539320189573092/?comment_id=1540179519487159
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb_KRQDVCqqzlF3juYtM-TtBmW-2f47RaEgf81R8HZ70NDQ/viewform?usp=sf_link
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Eestit  laastanud torm tegi maatasa Valgjärve 
discgolfipargi ja PDGA C-t ier võist lus jäi 
koheselt  pooleli. 

Sama aasta sügisel sai punt täiendust ning loodi 
#TeamPinkPurple Disc Golf MTÜ, eesmärgiga 
korraldada igal aastal kolm rahvusvahelise 
kategooria (PDGA) võist lust. TNS-i niite 
tõmbavad Krist jan Jägel, Jako Känd ja Merje 
Põder. 2019. aastal liitus nendega Andres 
Aamisepp ning 2020. aastal Anni Eesma, Tarmo 
Tammemäe ning Marek Põder.

Tamsalu discgolfipargis mängitud PDGA C-t ier 

võist lusega lõppes Tõuse. Naerata. Sära neljas 

hooaeg. Nähtavast i pole selle sarja 

toimumisaegadel ilm kunagi halb olnud. Välja 

arvatud üks kord.

Mis on Tõuse. Naerata. Sära?

#TeamPinkPurple?i korraldatav Tõuse. Naerata. 
Sära (TNS) toimub kolm korda aastas ?  
kevadel, suvel ja sügisel. Aga miks selline nimi? 
?Laupäeva/pühapäeva hommikul tõused vara, 
korra nagu tahaks suu viltu kiskuda, et miks siis 
jälle, aga naeratad ning lähed ja särad mängul,? 
selgitas üks sarja eestvedaja Jako Känd.

TNS sai alguse 2016. aasta suve hakul, kui 
Krist jan Jägel ning Jako Känd otsustasid, et 
oleks paslik korraldada üks võist lusega päädiv 
discgolfilaager ehk 2-in-1. Mõeldud, tehtud. 
Juuli alguses korraldat i Lõuna-Eest is, Piiri 
Spordi- ja Puhkekeskuses "väike ja rahulik 
laager?. Laagris osalejaid käisid koolitamas 
Mart in Rotmeister, Markus Dvinjaninov ning 
?doktor? Jörgen Puis. Paraku lõppes laager 
väga suure pauguga, kui pühapäeva keskpäeval 

TÕUSE. NAERATA. SÄRA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb_KRQDVCqqzlF3juYtM-TtBmW-2f47RaEgf81R8HZ70NDQ/viewform?usp=sf_link
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What?s the big idea?

?Oleme püüdnud võist lusi korraldada sellistes 
parkides, kus pole väga võist lusi toimunud?, 
üt les Känd. Tänaseni on jõutud käia 
Valgerannas, Kiiul, Kohilas, Märjamaal, 
Aravetel, Jõekäärus, Kõrvemaal, Metsajõel, 
Järvakandis, Valgjärvel ning Tamsalus. Mis 
edasi? ?Pakkuda jätkuvalt  mängijatele rõõmu ja 
põnevaid discgolfiparke mängimiseks, kuna 
Eest is tekib pidevalt  juurde ägedaid 
18-korvilisi parke, kus on võimalik korraldada 
heal tasemel võist lusi ning mis vajaksid 
tutvustamist mängijatele,? arvas ta. 

Auhinnalaud

TNS-il on algusest peale olnud esikolmikule 
auhinnaks/karikaks puidust lõikelauad, mis 
valmistatakse Hiiumaal. ?Lisaks püüame häst i 
palju propageerida Eest i disaini- või 
käsitöötegijaid ja leida nende tooteid 
auhinnalauale. Muidugi ei puudu ka alat i mingi 
meene/ese mängijapaket is, mis jääb mängijale 
alles või mida saab disciringil kasutada ?  kot i 
külge kinnitatav märk, põlvepadi, riidest kott , 
särk jne,? lisas Känd.

Räägi üks naljakas lugu ka, Jako!

?Ootasime Tallinnas bussi, mis viiks meid kõiki 
Piirile ja selle bussiga siis saabus Piirilt  üks 
lastelaager ja neile olid vanemad vastu tulnud. 
Pluss äkki Balbiino [Ingman ?  toim] või keegi 
oli siis sebinud kõigile laagrist  tulnud lastele 
jäät ist . Meie käest küsit i, et  kas keegi on nõus 
tõmbama kostüümi selga ja lastele jäät ist  
jagama. Noh, eks ma siis panin ja möllasin seal.?

Enne veel, kui need talveks tallele panete, saatke pilte oma 
ägedatest ja loomingulistest ISE TEHTUD "Zücadest"! 

Valime lemmiku ning auhindame populaarseima käru 
omanikku talvise auhinnaga! Võta osa >

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-1Ck_WK4-T3TLBOBVV9Lr2g3B5dspuu4cJyQL-elwqhnqhg/viewform?usp=sf_link
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