
 
 
 
 
10 etapp EKDG 2017 Jõulumäe FINAAL 04-05.11.2017 
Korraldajad - Alexey Landar ja Martin Sepp 
 
Registeerimine Discgolfmetrix keskkonnas 
alates 01.10.2017 kl 00:00 kuni 31.10.2017 kl 23:59. 
 
Maksimaalne osalejate arv on 90, millest 10 on korraldaja wild cardid.  
 
Osalustasud: 
- EKDG liige 20€ 
- Mitteliige 25€ 
 
Konto: MTÜ EESTI KURTIDE DISCGOLF 
LHV Pank: EE557700771002207088 
Selgitus: Ees- ja perenimi, 10 etapp EKDG 2017 FINAAL 
 
Tasumine kuni 31.10.2017. Tähtajaks maksmata jätnud mängija kustutakse 
nimekirjast. Ootejärjekorra olemasolul on vabanenud kohale eelisõigus 
ootejärjekorra numeratsiooni alusel eespool asuval mängijal. 
 
Võistlusklassid EKDG liikmetele: 
- Eliit (B:850+) ja PRO (B:900+)* 
- Edasijõudnud (B:750+)* 
- Harrastajad (B:kuni 749)* 
- Veteranid (40 aastasele ja vanematele)* 
- Naised 
 
* Kui ühes klassis on 1-2 osalejat, siis läheb teise klassi. 
 
Auhinnad – Kinkekaardid discgolfi kauplustest: 
- Eliit: kolmele parimale; 
- Edasijõudnud: kolmele parimale; 
- Harrastajad: kahele parimale; 
- Veteranid: kolmele parimale; 
- Naised: kahele parimale; 
 
Ajakava: 
Laupäev 
- 10:00 - Koosolek ja info 
- 10:30 - 1.ring 
- 13:15 - Paus ja lõuna 
- 14:15 - Koosolek 
- 14:30 - 2.ring 
- 20:00 - Üldkoosolek 2018a 

Pühapäev 
- 10:00 - Koosolek ja info 
- 10:30 - 3.ring 
- 12:00 - Paus 
- 12:30 - 4.ring 
- 14:30 - Autasustamised

 



 
CTP: 
- Võitjatele ketas Prodigy Disc Baltic ja Martin Rotmeister-lt. (Võitja on see, kes on 
visanud ketta korvile kõige lähemale). Võitjale 1 lisapunkt edetabelisse. CTP rada 
selgub kohapeal enne või peale võistlust. 
 
Majandamine: 
Iga mängija osalustasu summast läheb 3€ reservifondi. 
 
Reeglid: 
Mängitakse 2x22 korvi kollasel rajal ja 2x9 korvi sinisel rajal, PDGA reeglite järgi. 
(Võrdsete tulemuste korral esikolmikus selgitatakse võitja kiire lõppmänguga 
korraldaja poolt valitud kuni kolmel rajal). Kui peale seda on jätkuvalt võrdseid 
tulemusi, mängitakse nende vahel korraldaja poolt valitud CTP rajal (ühe viskega 
korvile lähemal). 
 
1.ring Harrastajate kollane rada 22 korvi; 
2.ring PRO kollane rada 22 korvi; 
3.ring sinine rada 9 korvi; 
4.ring sinine rada 9 korvi; 
 
2017 aasta edetabeli auhinnad - karikas + kinkekaart: 
- Eliit (B:850+) ja PRO (B:900+) - karikas ja kinkekaart 1.-3. kohale; 
- (B:750+), (B:kuni 749) ja (40a+) - karikas 1.-3. kohale ja kinkekaart 1.-5. kohale; 
- Naised - karikas ja kinkekaart 1.-3. kohale; 
 
Punktisüsteem: 
- Etapisarja punktiarvestuses lähevad arvesse 9 parema etapi punktid. 
- Punktid jagunevad: 1. Koht 100 punkti, 2. Koht 95 punkti, 3. Koht 91 punkti, 4. 
Koht 88 punkti, 5. Koht 85 punkti. Iga järgnev koht saab eelnevast kohast 1 punkti 
vähem (nt 6.84 p, 7.-83 p, 8.82 p jne.). Koha jagamisel saavad võistlejad kõrgema 
koha punktid (nt kõik võistlejat kohtadel 6-8 saavad 84 p). Iga osaleja saab 
vähemalt 1 punkti. 
- Nii osavõistluse kui ka üldarvestuse esikolmiku võrdsete tulemuste korral 
selgitakse võitja kiire lõppmänguga korraldaja poolt valitud kuni kolmel rajal). Kui 
peale seda on jätkuvalt võrdseid tulemusi, mängitakse nende vahel korraldaja poolt 
valitud CTP rajal (ühe viskega korvile lähemal). 
 
Ööbimine ja toitlustus: 
- Jõulumäe Tervisespordikeskuses 
 
Kontaktandmed: 
- SMS +37253036530 
- E-mail: ekdgteam@gmail.com 
- www.facebook.com/EKDGTEAM/ 
 
Korraldajal on õigus reegleid ja ajakava muuta või parandada. 
 


