
 
 
 

 
Võistluste juhend 

  



Sissejuhatus 
Mängitakse 100 korvi selleks spetsiaalselt maha pandud 100 korvilisel rajal Järva-Jaani alevis. 
Raja pikkus on linnulennul orienteeruvalt 14km, seega tuleks arvestada vajadusega läbida 
päeva jooksul ~20-25km. Rajal on toitlustuspunktid, mida saab kasutada 30 minutilise 
lõunapausi ajal. Lõunasöök sisaldub osalustasu sees. Toitlustuspunktides on tagatud parkimine, 
WC, joogivesi, elementaarne esmaabi. Võimalik on peale võistlust saada staabis sooja pizzat 
(tuleb ette tellida ning maksta koos osalustasuga, hind 5€). 

Ajakava 
7:00-7:30 Kogunemine, kohaloleku kontroll staabis(kohustuslik), Tii-aladele liikumine. Võistluse 
staap asub Järva-Jaani keskväljakul, Jaani 1 
7:30 Võistluste avamine keskväljakul 
8:00 Võistluse start  
11:00 - 14:00 Jooksev lõunasöök. Lõunasöögi aeg on pooli peale 30 minutit, saabumisel saab 
iga pool jätkamise kellaaja. Igale poolile on määratud üks toitlustuspunktpunkt, kus võimalik 
süüa suppi. 
18:00 - 20:00 Orienteeruv finisheerimine. Soovijatele ette tellitud pizza 
~20:00 Kogunemine staapi, võistluse lõpetamine, autasustamine 

Registreerimine 
 
Võistlusele registreerimine toimub dgmtrx.com keskkonnas: 
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=585223 
 
Registreerimine algab 01.02.2018 10:00 ja kestab kuni 22.04.2018 23:00. Registreerumise 
kinnitab osalustasu tasumine, kõik osavõtutasud peavad olema laekunud 22.04.2018 23:00-ks. 
Kohapeal registreerimist ja tasumist ei toimu! 

Osalustasu ja auhinnad 
 
Osalustasu suuruseks on: 

- 10€ kui ülekanne on sooritatud enne 01.04.2018 
- 15€ kui ülekanne on sooritud peale 01.04.2018 

NB! Osalustasu sisaldab lõunasööki (supp). 
 
Tasumine MTÜ Järva-Jaani Discgolfi klubi arveldusarvele 
IBAN: EE751010220241724229 

https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=585223


Selgitus: JJ100, mängija ees ja perekonnanimi. Kui tasute ka õhtuse pizza eest siis lisage 
märksõna “pizza”.  
 
Osalustasudest läheb auhinnafondi minimaalselt 60%.  
 
 
Igale lõpetajale staabis meene ning võimalus osaleda loosis pääsemaks auhinnamängu 
peaauhinnale! 
 
Osalustasu tagastamine: Mõjuval põhjusel tagastatakse osalustasu: 
Kuni 01.04.2018 - tagastatakse 100% 
Kuni 01.05.2018 - tagastatakse 50% 
Peale 01.05.2018 osalustasu ei tagastata. 
 
Osalutasu tagastamisel arvestatakse sellest maha ülekande teenustasu! 

Võistlusklassid 
 
Soliidsed Härrad (metrix reiting 850+) 
Õpipoisid (metrix reiting 849 ja väiksem) 
Peened Preilid 
 
Maksimaalselt pääseb võistlema 400 mängijat. Broneeritud on 10 wildcardi. Vabade kohtade 
tekkimisel jaotatakse need üldise waiting-listi alusel. 

Reeglid 
 
Mängitakse PDGA reeglite järgi, shotgun stardist. Viigilise tulemuse korral vaadatakse 
birdide(birdie ja parem) arvu, kui see on võrdne, siis par arvu jne. 
 
Poolid moodustatakse loosimise teel, ent on võimalik valida 1 sõber, kellega ühte pooli 
sattumine kindlustada. Valimine on vastastikune - rohkem kui 2 sõpra ühte pooli “sättida” ei saa. 
Sõbraga ühes poolis olemist saab kirja panna alates 16.04.2018 selleks loodud tehnilises 
lahenduses. Info jooksvalt. 
 

Korraldaja 
 
MTÜ Järva-Jaani Discgolfi Klubi 
jjaanidiscgolf@gmail.com 

mailto:jjaanidiscgolf@gmail.com


TD: Arto Saar 525 7373,  
Co-TD: Anti Orgla 51 994444 


