VÕRU MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS
23-24. JUULIL 2022 KUBIJA & ANTSLA DISCGOLFIPARGIS
Võistluste eesmärk:
Populariseerida discgolfiga tegelemist Võru maakonnas. Selgitada välja maakonna parimad
discgolfarid 2022. aastal.

Aeg ja koht:
Võistlused toimuvad 23. juulil Võru Kubija discgolfipargis & 24. juulil Antsla discgolfipargis.
Osavõtjad:
Võistlus on korraldatud ennekõike Võrumaaga seotud discgolfi mängijatele, kes igapäevaselt
elavad, töötavad või õpivad Võrumaal ja kelle seast selgitatakse välja meistrid vastavates
võistluskategooriates.
NB! Korraldaja jätab endale õiguse osavõtja eemaldada võistlustelt Võrumaaga seotuse
puudumisel.

Võistlusklassid:
MPO - Mehed
FPO - Naised
J - Juuniorid - (≤18, s.o 2002. a ja hiljem sündinud poisid)

Võistlustele registreerimine ja osavõtutasu
Ühekordne osavõtutasu meeste ning naiste arvestuses 25 eurot osaleja kohta. Juuniorite
osavõtutasu 20 eurot osaleja kohta.

REGISTREERIMINE ja tasumine hiljemalt 21. juuli kella 23.59ks, ülekandega Võru Discgolf
MTÜ arvelduskontole EE651010220256264224.
Selgitusse lisada VõruMV2022 ning osaleja ees- ja perekonnanimi. Tähtajaks maksmata
osalustasu korral Võrumaa meistrivõistlustel osaleda ei saa.
Registreerimine toimub discgolfmetrix.ee keskkonnas. Registreerimisel kirjutada enda seos
Võrumaaga.

Võistluste reglement
Maksimaalselt pääseb kõikide võistlusklasside peale kokku võistlema 90 mängijat.

Reeglid
● Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi.
● Võru Kubija rajal mängitakse kaks 18-korviga ringi mõlemad ’shotgun start’ süsteemis.

● Antsla Discgolfipargis mängitakse 1 finaalring ’golf start süsteemis’.

● Peale igat võistlusringi regrupeeritakse mängijad tulemuste alusel.

● Esikolmiku viigiliste tulemuste korral mängitakse kiire lõppmäng kolmel (3) korraldaja
poolt valitud rajal ning vajadusel CTP (ühe viskega korvile lähemale) alusel.

Ajakava:
23. juulil Kubija discgolfipargis 2. ringi ’shotgun start’ süsteemis.
● 09:00-09:30 - Mängijate check-in
● 09:30-09:40 - Mängijate koosolek
● 10:00 - Esimese ringi algus
● 12:00 - 13:30 - Lõuna
● 14:00 - Teise ringi algus
24. juulil Antsla discgolfipargis 1 finaalring ’golf start’ süsteemis.
•

Esimene pool rajale kell 10:00, järgnevad 10 minutiliste intervallidega.

•

Autasustamine ca. 17:00

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.

Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Võrumaa Spordiliit koostöös MTÜ Võru Discgolfiga.
Võistluste peakohtunik on Mihkel Lepist, e-post mihkel.lepist.ml@gmail.com või telefon
56616830. Võistluste jooksul tekkinud vaidlused lahendab kohtunike kogu, kuhu kuuluvad
Innar Raag, Mihkel Lepist, Martti Tulev.

Autasustamine:
Auhindade väärtus vähemalt 50% osalustasudest. Auhinnad on mitterahalised.
Autasustatakse Võru maakonna kuute parimat meest, kolme parimat naist ja juuniorit.
Üldiselt:
Kõik juhendis määratlemata organisatsioonilised küsimused lahendab peakohtunik
võttes aluseks Eesti Discgolfi Liidu veebilehel toodud reeglitega.
http://discgolfiliit.ee/reeglid/
Mängurõõmu soovides,
MTÜ Võru Discgolf & Võrumaa Spordiliit

