JÄRVAMAA 2019.a MEISTRIVÕISTLUSED TALVISES DISCGOLFIS JUHEND
AEG JA KOHT
Järvamaa talvised discgolfi meistrivõistlused toimuvad 23.02.2019 kell 10:00 Kõrgessaare Türi discgolfi
rajal. Mängitakse 2 korda 2 x 9 korvi. Esimene ring kell 10:00 ja teine ring kell 13:00.
EESMÄRK
Selgitada välja Järvamaa meistrid talvises discgolfis absoluut ja juunioride vanuseklassides.
OSAVÕTJAD
Võistlusel saavad osaleda Järvamaal elavad, õppivad, töötavad ja Järvamaa spordiklubide liikmeskonda
kuuluvad sportlased.
REGISTREERIMINE JA OSALUSTASU
Võistlusele registreerimine toimub dgmtrx.com keskkonnas: https://discgolfmetrix.com/
Registreerimine lõppeb 23.veebruaril kell 9:45.
Osalustasu on 2 eurot (1 euro korralduskulude katmiseks ja 1 euro Hole-In-One). Kui võistluste käigus HoleIn-One ei visata, siis loositakse see kõigi osalejate vahel välja. CTP-võistlus toimub igale vanuseklassile
korraldaja valitud rajal.
Võistlustele registreerides annad oma nõusoleku üritusel end pildistada ja oma tulemusi avalikustada. Pildid
ja tulemused avalikustatakse www.jarvasport.ee ja Türi Spordiklubide Liidu kodulehel (www.tskl.ee),
facebookis ja neid kasutab ajakirjandus.
FORMAAT
Mängitakse “shotgun” formaati, ehk kõik võistlejad lähevad korraga rajale. Mängitakse PDGA reeglite järgi.
Esimesel ringil moodustatakse „autopuulid“ discgolfmetrix.com abiga ja teisel ringil minnakse rajale
vastavalt sooritatud tulemuse alusel. Võistlus mahutab maksimaalselt 45 mängijat. Kui registreerub rohkem
kui 45 võistlejat, siis on korraldajal õigus lisada rajale juurde korve, et võimaldada kõigil soovijatel
võistlustel osaleda. Võrdsete punktide korral loetakse kokku võistlejate parimad tulemused ehk, kes on
visanud rohkem viskeid ühe viskega korvi, kahe viskega, kolme viskega ja nelja viskega. Kui parimat ei
selgu, siis mängitakse korraldaja valitud rajal CTP.
VÕISTLUSKLASSID
 Juuniorid (tüdrukud) – sünd. 2002.a. ja hiljem
 Juuniorid (poisid) – sünd. 2002.a. ja hiljem
 Naised – sünd. 2001
 Mehed – sünd. 2001
AUTASUSTAMINE
Järvamaa meistrivõistluste tiitel antakse Järvamaal elavale, õppivale, töötavale kodanikule ning Järvamaa
spordiklubide liikmeskonda kuuluvale sportlasele. Vanuseklasside kolme parimat autasustatakse Järvamaa
meistrivõistluste medali, diplomi ja meenega. Kui vanuseklassis osaleb vähem kui 4 individuaalvõistlejat
antakse välja vaid esikoha medal.
CTP-võistluses autasustatakse parimat mees-ja naissoost mängijat.
Korraldaja: Türi Spordiklubide Liit
Peakohtunik: Liisa Gritšenko

58201464

liisagritsenko@gmail.com

