
 
 

PÕHJA-PÄRNUMAA KÜLADE DISCGOLF 
EESMÄRK: 
Arendada sportlikku tegevust Põhja-Pärnumaal. Populariseerida ning arendada discgolfi 
spordialana ning pakkuda Põhja-Pärnumaa külade elanikele võimalus aktiivselt aega veeta. 
Selgitada välja Põhja-Pärnumaa parim küla discgolfis. 
 
AEG JA KOHT: 
6. September 2020 a. Pärnu-Jaagupi discgolfi pargis. 
 
AJAKAVA: 
10:00-10:30 Võistkondade kohaloleku kontroll. Võimalus ka kohapeal registreerida. 
10:35-10:45 Mängijate koosolek. 
11:00 I ringi algus 
*12:30 Lõunapaus 
*13:00 II ringi algus 
AUTASUSTAMINE 
*Lõunapausi aeg ning II ringi alguse aeg on orienteeruvad ja võivad muutuda lähtuvalt mängu 
tempost! 
 
VÕISTKONNAD 
Iga küla võib välja panna kuni KAKS võistkonda. 
Võistkonda kuulub MEES, NAINE ja kaks NOORT kuni 16a. Võistkonna võib moodustada oma 
küla mängijatest või liita kahe väiksema küla mängijad üheks võistkonnaks. Võistkonna 
MEESmängija võib asendada kuni 16a. NOORMEHEGA ja NAISmängija kuni 16a. 
TÜDRUKUGA. 
 
 
 
 
 
 



VÕISTLUSFORMAAT JA TULEMUSTE ARVESTAMINE: 
Mängitakse võistkondlikku paarismängu, 2x18 korvi Shot Gun stardiga, ehk kõik võistkonnad 
alustavad mängu samal ajal erinevatelt radadelt. Mõlemad ringid läbitakse “**PARIM VISE” 
formaadis kus: 
Esimene ring mängivad viskevoorus koos MEES ja NOOR1 / NAINE ja NOOR2 
Teine ring mängivad viskevoorus koos MEES ja NAINE / NOOR1 ja NOOR2 
Eelregistreerida saab oma küla võistkonda www.discgolfmetrix.com keskkonnas kuni 
01.09.2020. Kohapealset registreerimist ei toimu!.Võistlema pääsevad vaid Põhja-Pärnumaa 
külade võistkonnad. Võrdsete tulemuste korral mängitakse kiire lõppmäng korraldaja poolt 
valitud rajal. 
** PARIM VISE - Esimene Paar teeb avaviske, teine paar valib kahest viskest parima koha ning 
jätkab mängu ketta tagant, mis järgmiseks viskeks valiti. Igal paarilisel on võimalik sooritada 
viskekohast üks vise. Nii läheb edasi kuni üks mängija on ketta korvi visanud. 
Tulemusi arvestatakse järgnevalt: Iga paari viskekord võrdub ühe viskega ehk kui esimene paar 
sooritab avaviske tiialalt ja teine paar on valinud ketta, mille tagant visata, algab selle 
võistkonna teine vise. NT: Tiialalt alustab mängu MEES / NOOR1, valitakse NOOR1 ketas mille 
tagant mängu jätkata ning esimese viske sooritab NOOR2, kes eksib kuid NAINE viskab ketta 
korvi, siis rada on läbitud kahe viskega. 
 
OSALEMINE ON KÕIGILE PÕHJA-PÄRNUMAA VÕISTKONDADELE TASUTA!  
Väljastpoolt tulevaid võistkondi võistlema ei lubata. 
 
REGISTREERIMINE: 
Eelregistreerimine käib läbi DISCGOLFMETRIX.COM keskkonna aadressil: 
https://discgolfmetrix.com/1245371 
Registreerimisel märgi kindlasti oma küla nimi! 
Kohapeal registreerimist EI TOIMU! 
 
AUTASUSTAMINE: 
Autasustatakse kolme parimat võistkonda karikate, medalite ja DiscSport.ee kinkekaartidega. 
Lisaks loosiauhinnad! 

Peale võistlust on Pärnu-Jaagupi Spordikeskuses pesemisvõimalus ja SAUN! 
 
KORRALDAJA: 
Pärnu-Jaagupi Spordikeskus 
Anne-Mai Tammeleht 
53005663 
 
Võistluse läbiviija: 
DiscSport.ee 
Marion Kull 
550 2341 

http://www.discgolfmetrix.com/
https://discgolfmetrix.com/1245371

