
SAARE MAAKONNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 
DISCGOLFIS 2021 
 
 

Toimumise aeg 
11.-12.09.2021 
 
Rajad 
11.09.2021 - Pöide discgolfipark 21 korvi, 2 ringi 
12.09.2021 - Karujärve discgolfipark A asetus 24 korvi 
12.09.2021 - Karujärve discgolfipark B asetus 24 korvi 
 
Korraldaja 
MTÜ Pöide spordiselts ja SAARE DISC GOLF MTÜ 

 
Ajakava: 
11.09.2021 laupäev Pöide discgolfipark 
09.00- covid 19 tõendite kontroll, vaktsineerimata mängijate testimine. Teste teeb 
medtöötaja.Testimise eest tasub igaüks ise, hinna täpsustame, kui on teada 
testitavate arv. Selleks kirjuta terviserada2@gmail.com  
Või soorita test hiljemalt 10.sept Kuressaares (näiteks Südameapteek ja Auriga) 
9.45 – mängijate koosolek 
10.00 – I ringi algus 
12.00 – lõuna (Nöges), supp ja leib hinna sees, soovi korral saab osta kohvi ja 
pirukat (kooki) 
13.00 - mängijate koosolek 
13.30 – II ringi algus 
 
12.09.2021 pühapärv Karujärve discgolfipark 
9.30 – mängijate koosolek 
10.00 – I ringi algus, mängitakse Karika asetusega ring 
12.00 – lõuna (Nöges), supp ja leib hinna sees, soovi korral saab osta kohvi ja 
pirukat, (kooki) 
13.00 – mängijate koosolek 
13.30 – II ringi algus, mängitakse Karika asetusega ring 
 
16.30 – autasustamine 
 
NB! Ajakavas võib tulla väikeseid muutuseid lõunapauside ja II ringi algustega! 
 
Formaat 
Mängitakse kokku 4 võistlusringi, millest 2 ringi Pöide discgolfipargis ja 2 ringi 
Karujärve discgolfipargis. 
 
Divisjonid 
1. Avatud – MPO 
2. Naised – FPO  
3. Meesseeniorid – MP40 (40+ s.o. 1981 ja varem sündinud)  
4. Naisseeniorid – FP35 (35+ s.o. 1986 ja varem sündinud)  
5. Vanemmeesseeniorid – MP50 (50+, s.o. 1971 ja varem sündinud)  
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6. Vanemnaisseeniorid – FP50 (50+, s.o. 1971 ja varem sündinud) 
7. Juuniorid – MJ18 (≤18 s.o. 2003 ja hiljem sündinud) 
8. Juuniorid – NJ18 (≤18 s.o. 2003 ja hiljem sündinud) 
 
Divisjon avatakse, kui registreerunud on vähemalt 4 mängijat. 
 
Reeglid 
Mängitakse PDGA reeglite järgi. 
Võistlusklasside esikolmikus võrdsete tulemuste saajate vahel, selgitatakse võitja 
kiire lõppmänguga Karujärvel 1. – 3. rajal ja vajadusel CTP 6. rajal. 
 
Puulide moodustamine 
Puulid moodustuvad juhuslikkuse alusel. Mõlemal võistluspäeval II ringiks 
moodustatakse puulid divisjonide paremusjärjestuse alusel. 
 
Registreerimine 
Registreerimine toimub ühes registreerimisvoorus https://discgolfmetrix.com/1887172 
või e-postil terviserada2@gmail.com Registreerimine avatud 26.08.21-10.09.2021 
kell 23.00. 
 
Osalustasu 
MPO, FPO, MP40, FP40, MP50 ja FP50 divisjonid 20€ (kakskümmend eurot). 
NJ18/MJ18 divisjon 5€ (viis eurot). 
Tasumine sularahas kohapeal. 
 
Autasustamine 
Igas divisjonis selgitatakse välja maakonna meister ja autasustatakse esikolmikuid 
medalitega. Lisaks HIO, CTP auhinnad ja loosiauhinnad. 

 
Toitlustus 
Mõlemal päeval kohapeale. 
 
PANE TÄHELE!  
VÕISTLUSTE KORRALDAMISEL JÄLGIME KEHTIVAID REEGLEID!!! 
Kohapeal kontrollitakse vaktsineerimise passi või läbipõdemise tõendit. Kui 
haigusest tervenemisest on möödas üle poole aasta, siis vajalik kas v pass või 
testimise tõend. 
 
Võistluste TD 
Küsimuste korral küsi. 
5044274 
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