DISCGOLF
AEG JA KOHT
Discgolfi võistlus viiakse läbi kolmapäeval, 28. septembril 2022 Jõulumäe Tervisespordi keskuses.

AJAKAVA
15:45-16:15
Mängijate kohaloleku kontroll, gruppide täpsustamine (vajadusel) ja võistlusrajale
liikumine.
16:30 Võistlusring

OSALEJAD
Võistlus toimub kolmes erinevas divisjonis: meespaarid ja naispaarid ja segapaarid. Divisjon avatakse, kui
seal osaleb vähemalt 3 paari.
Starditakse ühisstardist (kõik grupid koos rajale). (Kokku kuni 54 gruppi, igas grupis kuni 3 paari,
minimaalselt 2 erinevast ettevõttest). Grupid loositakse võimalusel võistluste eelselt (kasutatakse
discgolfmetrix süsteemi), mida vajadusel korrigeeritakse vahetult enne võistlust.
Palume kirjutada oma osalemise soovist e-postile sekretariaat@firmasport.ee (näiteks: Soovin võistelda
28. septembril discgolfivõistlusel Jõulumäel ning esindan XXX ettevõtet).
Osalema pääseb maksimaalselt 54 esimesena registreerunud paari

VÕISTLUSE SÜSTEEM
Võistluse käigus mängitakse läbi Jõulumäe punane 18-korviline rada.
Mänguformaadiks on alternate tee best shot . See tähendab, et paarilised sooritavad tii-alalt viskeid
kordamööda, nt üks paarililine teeb avaviskeid paarisradadel ja teine paaritutel radadel. Pärast avaviset
jätkatakse best shot põhimõttel ehk mõlemad paarilised viskavad samast kohast ning pärast igat viset
valitakse, kumma paarilise ketta juurest viskamist jätkatakse.
Tulemuse arvutamisel läheb iga kord kirja vise, mis on kahest viskest korvi suhtes paremas asukohas ehk
kust paarilised visata otsustasid.
Võistlusele antakse shotgun start ehk kõik võistkonnad alustavad võistlust üheaegselt erinevate korvide
juurest.
Igas grupis lepitakse kokku, kes märgib tulemused skoorkaardile (Discgolf Metrix süsteemi).
Esimeselt rajalt (loositud stardirada) alustatakse metrixis olevate nimede järjekorras. Igalt järgmiselt rajalt
alustatakse eelmise raja tulemuste põhjal – vähem viskeid teinud paar alustab. Kui tulemus jäi viiki, siis
mängitakse samas järjekorras nagu eelmiselt tiialalt.
Võistlusrajal viskab alati esimesena võistleja, kelle ketas on korvist kaugeim võrreldes teiste võistlejatega
(vajadusel teeb üks ja sama võistkond mitu viset järjest).
Kui paaride lõpptulemus jääb viiki, saab kõrgema koha paar, kellel on vähem kahtesid. Kui neid võrdselt,
siis vaadatakse kolmesid, vajadusel neljasid jne. Kui ka need tulemused on võrdsed, siis tehakse CTP
(täpsusvise) sinise raja esimesse korvi (kes saab korvile ühe viskega lähemale).

VÕISTKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE
Ettevõtete vahelises arvestuses toob punkte iga ettevõtte parim võistkond igast võistlusklassist, teised
sama ettevõtte võistkonnad punkte kinni ei hoia.

ÜLDNÕUDED
Võistlusvarustust on võimalik kohapeal tasuta laenutada. Ketta kaotuse korral tuleb võistlejal tasuda
kaotatud ketta eest 15 EUR.
Mängida võib ka isiklike ketastega.

