
Läänemaa lahtised meistrivõistlused discgolfis 2021

Aeg: 23. oktoober 2021.a.

Koht: Palivere discgolfi park – Sinine rada ja Punane rada.

Eesmärk: Selgitada välja 2021 aasta Läänema meistrid discgolfis.

Eelregistreerumine: 21.09.2021– 22.10.2021 discgolfmetrix.com keskonnas.

Võistejad: Tegemist on avatud võistlusega. Osaleda võivad ka teiste maakondade esindajad.

Ajakava võistlusel:

  9:30 - 10:15 võistlejate registreerimine.

10:30 - I ring.

12:30 - 13:30 lõunapaus. (Supp 3€)

13:30 - II ring.

Autasustamine esimesel võimalusel

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

Mängitakse PDGA reeglite järgi.

1 ring „autopuulid“ discgolfmetrix.com abiga.

2 ring mängitakse klasside kaupa vastavalt tulemustele.

Viigi korral auhinnalisele kohale ümbermängimine korraldaja poolt valitud kolmel rajal. Kui 
ümbermängimisel paremusjärjestus ei selgitata, siis toimub CTP vise Sinise raja 18-ndale 
korvile.

Registreerumine ja võistluse haldus toimub Discgolf Metrix’i keskkonnas.  
https://discgolfmetrix.com/1940024



Võistleja osalemine võistlusel kinnitatakse peale osalustasu laekumist korraldajale.

Korraldajal on 10 wildkaardi õigus. 

Võistlus mahutab maksimaalselt 90 mängijat.

Võistlusklassid:

Mehed - Meessoo esindajad.

Naised - Naissoo esindajad.

Juuniorid - sünd. 2003a ja hiljem.

Veteranid - sünd. 1981a või varem.

Auhinnad: Auhinnad on iga võistlusklasside parimatele. Lisaks autasustatakse Läänemaa 
võistlejate arvestuse esikolmikut Spordiliit Läänela poolt meistrite medalite ja diplomitega. 
Korraldaja paneb välja esemelised auhinnad.

Tasumine: Osalustasu:

10€ - Mehed; Naised; Veteranid.

5€ - Juuniorid.

Saaja: MTÜ Palivere discgolfi klubi

Konto: EE132200221065139876

Selgitus: Nimi, Perekonnanimi, Läänemaa MV 2021

COVID-19

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad võistlusel osaleda järgmised mängijad:
Kes on läbi põdenud Covid-19 viiruse viimase 6 kuu jooksul ja esitavad sellekohase 

tõendi;
Kes on läbinud täieliku vaktsineerimiskuuri (sh viimasest süstist on möödunud vähemalt 

2 nädalat) ja esitavad meile vaktsineerimispassi;
Kes on teinud 72h jooksul ennem võistlust Covid-19 PCR testi, mis on negatiivne ja 

esitavad sellekohase tõendi;
Kes on teinud 48h jooksul ennem võistlust apteegis Covid-19 kiirtesti ja esitavad 

sellekohase tõendi;
Kes teevad kohapeal Covid-19 kiirtesti Kiirtest peab endal kaasas olema, kohapeal testi 

soetamisvõimalus puudub.
Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 läbipõdemist või negatiivset 

testitulemust ei pea tõendama alla 18-aastased inimesed.



Korraldajad: Lääne Maakonna Spordiliit Läänela ja MTÜ Palivere Discgolfi Klubi.

Peakohtunik: Raido Kängsepp #79245

Abikohtunik: Roger Tibar #180020 

Info tel: +372 5346 3423


