
Eesmärk: Selgitada välja parimad Pärnumaa radadel mängijad, julgustada mängijaid 

omavahel talvel võistlema, pakkuda sõbraliku mõõduvõtu võimalust heas seltskonnas 

ja veeta lõbusalt aega. Viimasel osavõistlusel selgitatakse esmakordselt välja 

Pärnumaa talvised meistrid. 

Võistluste korraldamine: 

1. Võistlused korraldab MTÜ discgolfiklubi Hole-In-One, Pärnumaa Spordiliit ning 

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudengid. 

2. Vähemalt 2 osavõistlust kuulub PDGA (Professional Disc Golf Association) c-

kategooriasse (C-Tier). 

3. Võistluse läbiviimisel lähtutakse PDGA reeglitest. Kõikidest erisustest või 

muudatustest antakse mängijatele teada võistluse ametlikul veebilehel (üks 

erisus on discgolfmetrix.com veebikeskkonda skooride märkimine. Mängijatele 

tehakse vajadusel keskkonna tutvustus ja märkimise koolitus). 

4. Divisionid, mis registreerimiseks avatakse, kui on vähemalt 4 osalejat 

divisjonis – Edasijõudnud (MA1); Edasijõudnud naised (FA1); Amatöör 

seeniorid (MA40) sünniaasta 1980 või varem; Juuniorid (MJ18) sünniaasta 

2002 või hiljem. Üks etapp toimub paarisvõistlusena, kus paarid loositakse 

juhuslikkuse alusel ning üks võistlus on pimedal ajal (LED). 

5. PDGA võistlusel (Jõulumäe ja Jõekääru etapp) kehtivad divisjonidele 

piirangud: MA1 (PDGA reiting <970); FA1 (PDGA reiting <875); MA40 (PDGA 

reiting <935). Teistel etappidel reitingu piirangud ei kohaldu. 

6. Osavõtutasu iga sportlase kohta on viiel esimesel etapil 10 eurot (MJ18 

osalustasu 5€). Osavõtutasu maksta DISCGOLFIKLUBI HOLE-IN-ONE 

arvelduskontole EE392200221050889720 (Swedbank) või kohapeal 

sularahas. Pärnumaa talviste meistrivõistluste etapi osalustasu on 15€ (MJ18 

10€). 

7. Osavõistluse auhinnafondi moodustavad 50% osalustasudest, mis on 

esemelised. PDGA võistluse korral rahalist väljamakset ei ole (payout 0%). 

Ülejäänud 50% jaguneb järgnevalt: 20% läheb karikasarja üldvõidu fondi, 15% 

läheb heategevuseks ja 15% võistluse korraldamiskuludeks. 

Heategevusprojektiks on Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse toetamine, kus 

osutatakse sotsiaalhoolekandeteenust. Seal on laste/noorte arenguks 

turvaline kasvukeskkond ja nad valmistatakse ette võimetekohaseks 

toimetulekuks täiskasvanuna. Täpsema info leiab: 

http://www.parnutugikeskus.eu/ 

8. Võistlus jaguneb kuueks etapiks. Igale etapile toimub registreerimine eraldi. 

Karikasarja üldvõistluse punktiarvestus: https://discgolfmetrix.com/1121291 

http://www.parnutugikeskus.eu/
https://discgolfmetrix.com/1121291


a) 07.12.2019 – Valgeranna etapp https://discgolfmetrix.com/1121301 

b) 26.12.2019 – Kilingi-Nõmme etapp https://discgolfmetrix.com/1121302 

c) 15.01.2020 – LED Rääma pargis https://discgolfmetrix.com/1121305 

d) 02.02.2020 – Tõstamaa etapp (paarisvõistlus loositud paaridega) 

https://discgolfmetrix.com/1121311 

e) 22.02.2020 – Jõulumäe etapp (punane rada – PDGA C-Tier)  

https://discgolfmetrix.com/1121312 

f) 22.03.2020 – Pärnumaa talvised meistrivõistlused 2020 (Jõekääru – PDGA 

C-Tier) https://discgolfmetrix.com/1121314 

9. Karikasarja üldarvestuses arvestatakse nelja parima võistluse tulemust. 

Viimase etapi ehk Pärnumaa talviste meistrivõistluste punktid arvestatakse 1,5 

kordse koefitsiendiga. Karikasarja üldarvestuses esimene koht 100, teine koht 

95, kolmas koht 90, neljas koht 88, viies koht 86 jne. Paarisvõistlusel saavad 

mõlemad osalejad sama arvu punkte. Igal osavõistlusel visatud hole in one 

annab lõpptulemusele 5 lisapunkti (karikasarja punktidele liidetakse 

maksimaalselt 5 punkti iga etapi kohta. Kui mängija viskab ühel etapil mitu 

hole in one, saab kokku maksimaalselt 5 punkti). Kui Hole in One visatakse 

paarisvõistlusel, siis saavad 5 lisapunkti mõlemad paaris mängijad. 

Võistleja, kes osaleb kõigil etappidel, saab karikasarja arvestuses üldisele 

punktisummale juurde 20 lisapunkti. 

Hole in one pott on vabatahtlik 1€, mis tuleb lisaks maksta osalustasule. Kui 

viimase etapi (Pärnumaa talvised meistrivõistlused) lõpuks jääb hole in one 

pott välja andmata, liidetakse see summa heategevuseks kogutud summale. 

Eraldi potti välja ei mängita. Karikasarja üldarvestuses autasustatakse iga 

divisjoni TOP3 mängijat karikate ning mitterahaliste auhindadega. Kui mängija 

klass võistluse käigus muutub, siis punkte teise klassi üle ei kanta. 

Karikasarja üldarvestuses autasustatakse iga divisjoni TOP3 mängijat 

karikate ning mitterahaliste auhindadega. 

10. Korraldaja tagab igale osalejale vajadusel tasuta vähemalt kahe ketta 

kasutamise võistluseks, kuid sellest soovist peab eelnevalt korraldajat 

teavitama kirjalikult (margo@discsport.ee). Lisaks viiakse eelneva kokkuleppe 

alusel vajadusel läbi discgolfi kiirkoolitus (reeglid ja visketehnika tutvustus) üks 

tund enne võistlust. 

11. Igale osavõistlusele koostatakse eraldi juhend, mis sisaldab konkreetse 

võistluse ajakava ning raja reegleid. 

 

TD Margo PETERS #64014  margo@discsport.ee; +37256649492; 

CO-TD – Oliver Kihu PDGA #105861 
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