Eesti Discgolfi Liidu juhised ja soovitused võistluste korraldajatele
(seisuga 17.05.2021)
Lähtudes Vabariigi Valitsuse korraldusest nr 282, Kultuuriministeeriumi ja Terviseameti
juhistest, peab võistluste korraldaja alates 17.05.2021 kuni järgnevate juhisteni lähtuma
võistluste (k.a. nädalamäng) korraldamisel järgmisest:

Juhised korraldajale
1. Võistlusel tohib osaleda alates 17.05.2021 kuni 250 osalejat koos korraldajatega, kes on
jaotatud kuni 25 isikulistesse rühmadesse ja tagatud peab olema, et kokku ei puututa
teiste rühmadega.
2. Korraldaja peab tagama, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella
22.00 kuni 06.00.
3. Vältimaks isikute kogunemist ei tohi võistluseelset mängijate koosolekut toimuda. Kogu
info võistluse ja reeglite kohta peab olema leitav juhendist ja/või võistlusinfo keskkonnast.
Korraldaja peab võistluse eel olema discgolfipargi võistluskeskuses ja vajadusel vastama
mängijate küsimustele, järgides 2 meetri reeglit.
4. Pealtvaatajad ei ole lubatud.
5. Võistlusinfo jagamiseks tuleb kasutada interaktiivseid keskkondi (discgolfmetrix.com,
UDisc, Facebook vms).
6. Osalustasude laekumiseks tuleb võimalusel välistada sularahaga arveldamist.
7. Tulemuste märkimiseks, kaasa arvatud PDGA-võistlustel, tuleb samuti kasutada
interaktiivseid keskkondi.
8. Vältimaks isikute kogunemisi ei tohi võistluseelseks soojenduseks kasutada
võistlusparkides harjutuskorve. Kui võistluspargis on soojendusala, ei tohi sellel korraga
viibida rohkem kui 25 inimest. Omavahelise distantsi hoidmisel tuleb lähtuda 2 meetri
reeglist.
9. Korraldaja ja osalejad peavad täitma Kultuuriministeeriumi ja Terviseameti poolt
kehtestatud juhiseid.
10. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik(ud) ära
saata.

Juhised mängijale
Mängija peab:
1.
2.
3.
4.

olema vastutustundlik ja mitte osalema võistlustel, kui tal esinevad haigusnähud;
järgima võistluse korraldaja poolt seatud reegleid;
järgima Kultuuriministeeriumi poolt ette nähtud soovitusi;
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.
Eesti Discgolfi Liit arutab iga võimalikku kaebust võistluste korraldamisel käesolevast juhisest
mitte kinni pidanud korraldaja osas faktipõhiselt. Juhiseid rikkunud korraldajat ja ka osalejat
saab võtta vastutusele Kultuuriministeeriumi juhises välja toodu alusel.

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

