
                                                                  

 
 
 

PÄRNU-JAAGUPI DISCGOLFI VÕISTLUSSARI 2022 
 
EESMÄRK:  
Arendada sportlikku tegevust Pärnu-Jaagupis ning selle lähiümbruses. 
Populariseerida ning arendada discgolfi spordialana ning pakkuda eelkõige 
Põhja-Pärnumaa elanikele võimalusaktiivselt aega veeta. Igal osavõistlusel 
selgitada välja Pärnu-Jaagupi discgolfi võistlussarja parimad discgolfarid neljas 
kategoorias - Edasijõudnud, Naised, Harrastajad ja Noored. 
 
AEG JA KOHT: 
15.05.2022 - I osavõistlus Pärnu-Jaagupi discgolfi pargis. 
27.07.2022 - II osavõistlus Pärnu-Jaagupi discgolfi pargis. 
11.09.2021 - III osavõistlus Pärnu-Jaagupi discgolfi pargis (PDGA C-tier võistlus 2 
ringi 18 korvisel rajal) 
 
AJAKAVA:  
15.05.ja 11.09.2022 kell 10:00-10:30 Mängijate kohaloleku kontroll ja 
registreerimine (vabade kohtade olemasolul). 
                                       10:35-10:45 Mängijate koosolek. 
                                       11:00 Võistluse algus. Autasustamine ja loosiauhinnad peale 
igat osavõistlust. 
27.07.2022 kell 17.30-18.00 Mängijate kohaloleku kontroll ja registreerimine 
                       18.15 Võistluse algus 
 

VÕISTLUSFORMAAT JA TULEMUSTE ARVESTAMINE: 
 
Mängitakse üksikmängu. 1. ja 2. osavõistlusel 1 ring (18 korvi), 3. osavõistlusel 2 
ringi (2x18 korvi) Shot Gun stardiga ehk kõik mängijad alustavad mängu 
samaaegselt erinevatelt radadelt. Võistlema pääseb maksimaalselt 90 mängijat. 
Registreerida saab discgolfmetrix.com keskkonnas ning vabade kohtade 
olemasolul ka kohapeal 10:00-10:30. Võistlema pääsevad nii Põhja-Pärnumaa 
kui ka väljastpoolt tulevad mängijad. Võrdsete tulemuste korral esikolmikus 
mängitakse kiire lõppmäng korraldaja poolt valitud rajal. 
 

VÕISTLUSDIVISIONID: 
Edasijõudnud - Metrix reiting >= 900 (MA1) 

https://discgolfmetrix.com/manual/52_P%C3%84RNU-JAAGUPI%20DISCGOLFI%20V%C3%95ISTLUSSARI%202020.pdf#page=1
https://discgolfmetrix.com/manual/52_P%C3%84RNU-JAAGUPI%20DISCGOLFI%20V%C3%95ISTLUSSARI%202020.pdf#page=1
https://discgolfmetrix.com/manual/52_P%C3%84RNU-JAAGUPI%20DISCGOLFI%20V%C3%95ISTLUSSARI%202020.pdf#page=2
https://discgolfmetrix.com/manual/52_P%C3%84RNU-JAAGUPI%20DISCGOLFI%20V%C3%95ISTLUSSARI%202020.pdf#page=2


                                                                  

Naised (FA1) 
Harrastajad - Metrix reiting <=899 (MA3) 
Noored kuni 15a. (st. sünniaasta >=2007) (MJ15) 
Viimasel osavõistlusel divisjonid MA1; MA3 (PDGA reiting 899 või madalam); 
FA1, MJ15 (sünniaasta 2007 ja hiljem sündinud) 
 

OSALUSTASU: 
Osalustasu on kõigil osavõistlustel 5€ mängija kohta. Tasumine kohapeal 
sularahas. 
 

REGISTREERIMINE:  
Eelregistreerimine toimub DISCGOLFMETRIX.COM keskkonna kaudu aadressil: 
https://discgolfmetrix.com/2088638 
 
NB! Vali rippmenüüst võistlus, millele soovid registreeruda. Registreerimine on 
võimalik ka kohapeal vabade kohtade olemasolul. Eelregistreerimine igale 
osavõistlusele avaneb vähemalt 2 nädalat enne võistluse algust. 
 

AUTASUSTAMINE:  
Autasustatakse kõikide divisjonide TOP3 medalite ja esemeliste auhindadega. 
Lisaks loosiauhinnad! Võistlussarja lõpus lähevad loosi auhinnad kõigil kolmel 
osavõistlusel osalenud mängijatevahel. Peale võistlust on Pärnu-Jaagupi 
Spordikeskuses pesemisvõimalus! 

 
KORRALDAJA: 
Halinga Rahvaspordi selts koostöös Pärnu-Jaagupi Spordikeskusega - Anne-Mai 
Tammeleht 53005663 
Võistluse kohtunik: Margo Peters 56649492 
 

https://discgolfmetrix.com/2088638

