
Eesti Discgolfi Liit kuulutab välja konkursi:  

 
Eesti Paarismeistrivõistlused 2021 (EPMV) korraldamiseks. 

Võistluste toimumise aeg: 

EPMV – 17.-19. september 2021 

Võistluse tingimused: 

1. Reedel võisteldakse segapaaride ja MA3 divisjonis, laupäeval ja 
pühapäeval võisteldakse MJ18, FPO, FP40, MP0, MP40 ja MP50 
divisjonides; 

2. Osalustasud: Sega / MA3  – 50€; FPO, FP40, MP0, MP40 ja MP50 – 
60€ (MJ18 30€); 

3. Vähemalt kaks võistlusparki. 
 

Pakkumises tuua välja: 

1. Võistlusrajad ; 1

2. Korraldajaorganisatsioon ja võistluste TD ning Co-TD;  

3. Ümbruses asuvad majutusasutused; 

4. Planeeritav eelarve; 

5. Allkirjastatud kinnituskiri rajahaldajalt, et pakutavad kuupäevad 
sobivad võistluste läbiviimiseks; 

6. Kas võistlejad saavad mängijapaketi. 

 Korraldaja võib välja pakkuda võistluse läbiviimiseks kasutada võistlusradasid, mille omavaheline kaugus ei 1

tohi ületada 50km. Kahe raja puhul tuleb lisada ka vahemaa kahe discgolfi pargi vahel



 

Korraldaja õigused ja kohustused: 

1. Kohustus esitada võistlusjuhend STK-le vähemalt 10 nädalat enne 
võistluste algust; 

2. Õigus viia läbi võistlus vastavalt EDGL-iga kokkulepitule; 

3. Kohustus ette valmistada võistlusrada, mis vastab vähemalt 
alljärgnevatele tingimustele: 

3.1. Minimaalselt 18 korvi, mis vastavad PDGA Championship 
tasemele või on sertifitseeritud EDGL-i poolt; 

3.2. kohustuslikud 3 meetri ja 10 meetri ringid;  

3.3. kui rada sisaldab reegleid, mis vajavad PDGA eriluba, on 
korraldaja kohustatud vastava loa taotlema vähemalt 48 tundi 
enne caddy book’i avalikustamist; 

3.4. caddy book’i ja rajakaardi vastavus üks ühele ning vastavus 
reaalselt rajamärgistusele (OB-d); 

3.5. pargi/parkide võistlusvalmidus vähemalt 2 päeva enne võistluse 
algust (v.a 3 ja 10 meetri ringid, mis peavad olema valmis 
hiljemalt 12 tundi enne võistluse algust). 

1. Kohustus leida vabatahtlikud (sh vajalikud spotter’id); 

2. Kohustus panna üles toetajate bännerid; 

3. Kohustus teha skoorkaardid vastavalt miinimumnõuetele: 

3.1. paberi paksus minimaalselt 250 g; 

3.2. A5 formaat; 

3.3. kasutatakse EDGL-i kujundust ja skoorkaardi põhja; 

3.4. vastavalt kokkuleppele lisatakse toetajate andmed; 

4. Kohustus tagada võistluste fotomaterjali tootmine; 



5. Õigus saada 30% osalustasudest korralduseks; 

6. Kohustus hallata EDGL-i Facebooki ürituse lehel sisu (sh lisada 
informatsiooni toitlustuse ja majutuse kohta, reklaamida võistlust, 
vastata mägijate küsimustele ja lahendada probleeme operatiivselt, 
avaldada caddy book kaks nädalat enne võistlust, tänada toetajaid); 

7. Kohustus luua võistluse reklaamkujundus arvestades EDGL-i stiili 
(stiiliraamat, logod); 

8. Õigus omada EPMV võistlusel kuni 5 wild card’i; 

9. Kohustus edastada korrektset infot osalejatele õigeaegselt (ajakava, 
väljamaksete tabel, caddy book jne); 

10.Kohustus kooskõlastada EDGL-iga juhendi ja ajakava muudatused. 

EDGL-i õigused ja kohustused: 

1. Kohustus sõlmida leping konkursi võitjaga ehk võistluste korraldajaga; 

1. Kohustus tagada osalejatele medalikomplektid vastavalt konkursi 
tingimustes toodud divisjonidele; 

2. Kohustus anda korraldajale kõik vajalik EDGL-i sümboolikaga 
(skoorkaartide kujundusfail, surfilipud jne); 

3. Kohustus viia läbi registreerimisprotsess (discgolfmetrix.com 
keskkonnas); 

4. Kohustus kinnitada võistluste juhend; 

5. Kohustus luua EDGL-i Facebooki ürituse leht; 

6. Kohustus maksta Metrixi kasutamise tasu; 

7. Kohustus juhatuse liikmel osaleda autasustamistseremoonial; 

8. Kohustus toimetada korraldajale auhinnafond (kinkekaardid) 
võistluspäeval; 

https://drive.google.com/file/d/1ijQsheVPBxfilwgn39yERzWKeSae0c_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eoDMfAC7_-M2B66IYyA_H73UAxZ0R-4f?usp=sharing
https://discgolfmetrix.com/


9. Kohustus teha võistluste auhinnafondi väljamaksed ühe nädala jooksul 
peale võistlust; 

10.Kohustus kanda arve alusel 20% (koos käibemaksuga) osalustasudest 
korraldaja arvelduskontole viis päeva peale registreerimisvoorude 
lõppu; kohustus kanda ülejäänud 10% võistluse korraldajale peale 
PDGA raporti esitamist; 

11.Õigus saada 30% osalustasudest. 

Lisainformatsiooni saamiseks tuleb esitada küsimused kirjalikult e-posti 
aadressile sport@discgolfiliit.ee. 

Digiallkirjastatud pakkumised tuleb saata Eesti Discgolfi Liidu e-posti 
aadressile sport@discgolfiliit.ee hiljemalt 31. märtsil 2021. Hiljem 
laekunud pakkumisi konkursil ei arvestata. 

Otsused tehakse teatavaks hiljemalt 14. aprillil 2021. 

Spordi-tehniline komisjon 

Märts 2021
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