
SAARE MAAKONNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 
DISCGOLFIS 2022 
 
 

Toimumise aeg 
24.-25.09.2022 
 
Rajad 
24.09.2022 - Karujärve discgolfipark  
25.09.2022 - Pöide discgolfipark  
 
Korraldaja 
MTÜ Pöide spordiselts ja SAARE DISC GOLF MTÜ 

 
Ajakava: 
24.09.2022 laupäev Karujärve discgolfipark 
9.45 – mängijate koosolek 
10.00 – I ringi algus (A asetus 24 korvi) 
12.00 – lõuna (Nöges), soovi korral saab osta kohvi ja pirukat (kooki) 
13.00 - mängijate koosolek 
13.30 – II ringi algus (B asetus 24 korvi) 
 
25.09.2022 pühapärv Pöide discgolfipark 
9.30 – mängijate koosolek 
10.00 – I ringi algus (21 korvi) 
12.00 – lõuna  
13.00 – mängijate koosolek 
13.30 – II ringi algus (21 korvi) 
 
16.30 – autasustamine 
 
NB! Ajakavas võib tulla väikeseid muutuseid lõunapauside ja II ringi algustega! 
 
Formaat 
Mängitakse kokku 4 võistlusringi, millest 2 ringi Karujärve discgolfipargis ja 2 ringi 
Pöide discgolfipargis. 
 
Divisjonid 
1. Avatud – MPO 
2. Mehed MA (metrixi reiting kuni 899) 
3. Naised – FPO  
4. Meesseeniorid – MS40+ (40+ s.o. 1982 ja varem sündinud) 
5. Meesseeniorid- MA40+ (40+, 1982 ja varem sündinud) 
6. Naisseeniorid – FP35 (35+ s.o. 1986 ja varem sündinud)  
7. Juuniorid – MJ18 (≤17 s.o. 2005 ja hiljem sündinud) 
8. Juuniorid – NJ18 (≤17 s.o. 2005 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 ja vajadusel CTP korraldaja valitud Pöide rajal. 
 
Puulide moodustamine 
Puulid moodustuvad juhuslikkuse alusel. Mõlemal võistluspäeval II ringiks 
moodustatakse puulid divisjonide paremusjärjestuse alusel. 
 
Registreerimine 
Registreerimine toimub ühes registreerimisvoorus https://discgolfmetrix.com/2328677 
või e-postil terviserada2@gmail.com Registreerimine avatud 02.09.22-22.09.22 kell 
23.00. 
 
Osalustasu 
 20€ (kakskümmend eurot) ja juuniorid 5€ (viis eurot). 
Tasumine sularahas kohapeal. 
Lõunapaus (supp ja leib) maksab kummalgi päeval 5 eurot, ehk siis kokku 10 
eurot. Lõunasöögi soovijail tuleb osalustasule lisada 10 eurot (koos 
võistlusega siis ühe mängija kohta kokku 30 eurot).  
NB! Kui soovid kohapeal suppi süüa, siis KINDLASTI telli ette. Kirjuta 
söögisoov hiljemalt 22.septembriks terviserada2@gmail.com 
 
Autasustamine 
Autasustatakse iga divisjoni kolme paremat. 
Saare maakonna meistrivõistlustel kuulutatakse välja meistrid igas divisjonis ning 
autasustatakse medali ja diplomiga. Meistritiitlite saajad peavad omama sissekirjutust 
Saare maakonnas või olema Saare maakonna mõne klubi liige. 
Lisaks HIO, CTP auhinnad ja loosiauhinnad. 

 
Toitlustus 
Mõlemal päeval kohapeale. Vajalik ettetellimine! 
 
PANE TÄHELE!  
VÕISTLUSTE KORRALDAMISEL JÄLGIME KEHTIVAID REEGLEID!!! 
. 
 
Võistluste TD 
Küsimuste korral küsi. 
5044274 
terviserada2@gmail.com 
ronaldpaju12@hotmail.com 
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