
RAPLAMAA MEISTRIVÕISTLUSED  

DISCGOLFIS 2022 

 

 
 

Paluküla Discgolfipark 

24.09.2022 

 

 

Raplamaa meistrivõistlustel on lubatud osaleda mängijatel, kes omavad 

maakonda sissekirjutust või elavad, töötavad, õpivad maakonnas või on 

Raplamaal registreeritud spordiklubi liikmed. 

 

*Korraldajal on õigus küsida tõendust Raplamaaga seotuse kohta* 
 

Ajakava*: 

8.45 - 9.30  Kohaloleku kontroll 

9.30 - 9.45 Mängijate koosolek 

10.00   I ring 

13.00-14.00 Lõunapaus 

14.00-14.15 Mängijate koosolek 

14.30   II ring 

17.00   Lõputseremoonia, autasustamine 

 

* Korraldajatel on õigus võistluse kavas muudatusi teha. 

 

Võistlusdivisjonid: 

Võistlusdivisjone on kokku 6. Divisjon avatakse minimaalselt kolme osalejaga. 

Kui peale kõiki registreerimisvoore on osalejate arv väiksem, tõstetakse 

registreerunud mängijad lähimasse sobivasse divisjoni. 

 



Mehed (MPO) 

Naised (FPO) 

Meesseeniorid (MP40) 

Vanem meesseeniorid (MP50) 

Naisveteranid (FP40) 

Juuniorid, kuni 18a (sünniaasta 2004 või hiljem) 

 

 

Reeglid: 

• Mängitakse PDGA (Proffessional Disc Golf Association) reeglite järgi. 

• Võistlus toimub Paluküla Discgolfipargis. 

• Formaat – mängitakse “shotgun” formaati, ehk kõik võistlejad lähevad 
korraga rajale. 

• Mängitakse kaks ringi. Esimesel ringil moodustakse poolid juhuslikkuse 
alusel. Peale esimest ringi moodustatakse poolid tulemuste ja 

võistlusdivisjonide alusel. 

• Võrdsete tulemuste korral esikolmikus selgitatakse võitja kiire 

lõppmänguga, st alustatakse esimesest korvist ja mängitakse kuni esimese 

eksimuseni. 

• Ringide ajal alkoholi ja tubakatoodete tarvitamine on keelatud! Esimese 
eksimise korral hoiatus, teistkordse rikkumise korral on võistleja 

võistluselt eemaldatud. 

 

Osavõtutasu: 

Osavõtutasu on 20 eurot, juuniorid 15 eurot. 

 

Tasumine ülekandega: 

Saaja : MTÜ Spordiklubi Vunk 

Konto : EE242200221070114323 

Selgitus : RMV2022, Eesnimi, Perekonnanimi, divisjon  

Registreerumine: https://discgolfmetrix.com/2327385  

Registreerimine toimub kahes etapis. 

I etapp: 5.09.2022 kell 13 kuni 8.09.2022 kell 13 

II etapp: 9.09.2022 kell 13 kuni 14.09.2022 kell 13 

 

Võistlusele pääseb vähemalt 90 osalejat. Registreerimisvooru lõpuks osalustasu 

mittemaksnud  mängijad  eemaldatakse.  Peale  teist 

registreerimisvooru ootejärjekorrast peale saanud mängijal on aega osalustasu 

tasuda hiljemalt 15.09.2022 kell 13-ks. Hiljem registreerida pole võimalik. 

https://discgolfmetrix.com/2327385
https://discgolfmetrix.com/2327385


• Osalustasu tagastatakse 100% juhul, kui osalemisest loobumisest 

teatatakse  korraldajale  teise  registreerimisvooru  lõpuks  ehk 

14. septembriks kell 13. 

• Osalustasu tagastatakse 50% juhul, kui osalemisest loobumisest teatatakse 

korraldajale hiljemalt 18. september kell 14. Hilisemal teatamisel 

osalustasu ei tagastata. 

 

Garanteeritud kohad: 

Mehed – 45 

Naised - 10 

Meesseeniorid - 10 

Naisseeniorid - 3 

Vanem meesseeniorid - 5 

Juuniorid - 10 

 

Auhinnad: 

Võistlusklasside kolme paremat autasustatakse medalite ning meenetega. 

Viisakus: 

Võistlejate riietus olgu puhas ja korralik. Soovituslik on kanda kraega nööpidega 

särki ehk polo või tehnilist treeningsärki. Keelatud on väljaveninud, määrdunud, 

ebasobiva kirjaga puuvillased T-särgid ja dressipüksid. 

 

COVID-19: 

Kui tunned ennast haigena, siis palun jää koju. Võistluse korraldajal on õigus 

haigusnähtudega isik võistluselt ära saata. 

 

Korraldajad: 

 
Discgolfiklubi Vunk Discgolf (MTÜ Spordiklubi Vunk) 

 

Lisainfo: spordiklubi.vunk@gmail.com, 
TD: Martin Laurimaa +372 5628 5282 

CO-TD: Taimo Seemer +372 5635 4786  

 


