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Võistluste juhend 

 

Mänguformaat 

Mängitakse vastavalt PDGA reeglitele. Shotgun start (kõik korraga rajale). Mängu formaat sõltub 

registreerunud ja maksnud osalejate arvust.  

Formaat 1 (F1): 

Kui registreerunuid on kuni 70 toimub võistlus modifitseeritud 14 korvilisel rajal. Mängitakse 3x14 

korvi. Esimesed kaks ringi mängitakse järjest, loositud poolides. Kolmandal ringil re-grupeeritakse 

mängijad tulemuse ja divisjoni alusel. 

Formaat 2 (F2): 

Kui registreerunuid on üle 70 (max 90) toimub võistlus modifitseeritud 18 korvilisel rajal. Mängitakse 

2x18 korvi. Esimesel ringil mängitakse loositud poolides. Teisel ringil re-grupeeritakse mängijad 

tulemuse ja divisjoni alusel. 

 

Ajakava 

9:00    –   9:30 registreerimine 

9:30    –   10:00 mängijate koosolek, skoorkaartide jagamine 

10:00  –   12:30 I-II ring; F1 (I ring; F2) 

12:30  –   13:30 lõuna 

13:30  –   14:00 skoorkaartide jagamine 

14:00  –   16:30 III ring; F1 (II ring; F2) 

17:00       Autasustamine 

 

Divisjonid:  

Mehed - Kuningamäe kuningad  

Naised - Kuningamäe kuningannad  

Poisid juunior (2001 ja varem sündinud) - Kuningamäe printsid  ** 

Tüdrukud juunior (2001 ja varem sündinud) - Kuningamäe printsessid  **   

Mängijal on lubatud osaleda ainult ühes divisjonis. Maksimaalselt pääseb osalema  70 mängijat 

(formaat 1) ja  90 mängijat (formaat 2). Divisjon avatakse kui registreerunud on vähemalt 3 mängijat.  

** Kui registreerub vähem kui 3 mängijat divisjoni tõstetakse mängija vastavalt kas meeste või naiste 

divisjoni ümber.  

 



Registreerimine ja osavõtutasud 

Osavõtutasu 15€, Juuniorid 10€ 

Tasumine SA Põltsamaa Sport arveldusarvele 

IBAN: EE682200221028719848 

Selgitusse märkida PLMV2019, mängija ees- ja perekonnanimi ning divisjon  

(Nt: PLMV2019, Jaanik Riisikas, mehed) 

Registreerimine toimub discgolfmetrix.com keskkonnas ja algab 16.09.2019. Osalustasu tasumine 

garanteerib koha võistlusel (vabade kohtade olemasolul), registreerimise järjekord ei ole sealjuures 

oluline. Osavõtutasu tasumise hetkel peab võistleja olema discgolfmetrix.com keskkonnas 

võistlusele registreerinud. Registreerimine lõppeb 18.10.2019 või kohtade täitumisel. Peale kohtade 

täitumist antakse vabanevatest kohtadest teada võistluse FB kanalis, ootenimekirja ei teki! 

Osalustasu ei kuulu tagastamisele, kui võistleja ei saa võistlusel osaleda, tuleb tal endal leida asendus 

ja temaga arveldada. 

 

Reeglid 

Mängitakse PDGA reeglite järgi. Auhinnalistel kohtadel viigiliste tulemuste korral mängitakse kiire 

lõppmäng kolmel korraldaja poolt valitud rajal ning vajadusel selgitatakse parim korraldaja poolt 

valitud korvil CTP (ühe viskega korvile lähemal) alusel. 

 

Autasustamine 

Autasustatakse kolme parimat igas divisjonis. Auhinnad on mitterahalised. Divisjoni võitja pärjatakse 

tiitliga Kuningamäe kuningas, kuninganna, prints või printsess. Lisaks CTP, loosiauhinnad. 

 

Korraldaja 

SA Põltsamaa Sport 
Peakohtunik: Janel Palm +372 5557 0541 
discgolf.poltsamaa@poltsamaa.edu.ee 
Abikohtunik: Meelika Tamm 
meelika.tamm@poltsamaa.edu.ee 
 

NB! Kõik võistlusega seotud küsimused palume saata võistluste peakohtunikule.  
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