
      

VI Jõustruktuuride spordimängud 

 Discgolfi juhend 

1. Eesmärk 

Selgitada VI Jõustruktuuride spordimängude parimad discgolfi mängijad. 

2. Aeg ja koht 

9. august 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskus. 

3. Ajakava 

Kell 10.00 mandaat Jõulumäe Tervisekeskuses. Iga osavõtja peab registreerima 

oma kohaloleku.  

Kell 10.45 rajareeglite tutvustus ja skoorkaartide jagamine. 

Kell 11.00 esimese ringi algus. 

Kell 13.30 lõuna. 

Kell 14.30 skoorkaartide jagamine ja teise ringi algus.   

4. Osalejad ja võistlusklassid 

Mehed ja naised võistlevad eraldi võistlus- ja vanuseklassides: 

Mehed (M) sündinud 1979 ja hiljem; 

Mehed (M40) sündinud 1978 ja varem;  

Naised (N) sündinud 1979 ja hiljem; 

Naised (N40) sündinud 1978 ja varem. 

5. Võistlustingimused 

1. Võistlused korraldatakse kehtivate PDGA (Professional Disc Golf Association) 

võistlusmääruste järgi. Eestikeelsed reeglid leitavad siin: 

http://discgolfiliit.ee/reeglid/ 

2. Mängitakse Jõulumäe Tervisespordikeskuse modifitseeritud „kollasel“ rajal 

kaks ringi (20 korvi, rajad 1-11; 14; 20-27). Korraldaja jätab õiguse vajadusel 

lisada lisakorve.  

Rajakaardiga võimalus tutvuda siin: 

http://www.joulumae.ee/index.php?id=29.  Esimese ringi grupid loositakse, 

teisel ringil moodustatakse grupid esimese ringi paremusjärjestuse alusel.  

3. Võistlustulemuste fikseerimisel ja esimese ringi gruppide moodustamisel 

kasutatakse keskkonda www.discgolfmetrix.com.  

4. Võistlused on individuaalsed. Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse 

summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse 2 parema 

sportlase koht igas võistlusklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 

12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga 

järgnev koht 1 punkt. 



5. Võistlusest osavõtjate kohustused, sh käitumisreeglid, on välja toodud 

Jõustruktuuride spordimängude üldjuhendis. 

6. Registreerimine 

Võistlusele pääseb osalema maksimaalselt 100 osalejat. Osalejad registreerivad 

end oma asutuse spordikoordinaatoritele, kes edastavad osalejate andmed 

võistluste peasekretärile epp.jalakas@sisekaitse.ee hiljemalt  1. juuliks 2018.  

7. Autasustamine 

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.  

8. Vaidluste lahendamine 

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades 

sellest kohe võistlejate esindajaid. 

Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste 

peakohtunik või peakorraldaja vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala 

lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav. 

9. Muu 

Võistluste korraldavad SKA ja KAPO, võistlustel osalemise kulud kannab lähetav 

asutus.  

Pesemisvõimalused Jõulumäe Tervisespordikeskuses, tasu 1€ inimese kohta. 

Tasuta saab pesta Paikuse spordikeskuses. 

Jõulumäe Tervisespordikeskusest on võimalik piiratud koguses laenutada discgolfi 

ketaste komplekte, hind 1€/komplekt. Asutuste spordikoordinaatoritel on vaja 

ketaste laenutamise soovist ala peakorraldajale eelregistreerimisel teada anda.  

Lõunasöögisoov, mida pakub pakub Jõulumäe Tervisespordikeskus, märkida ära 

eelregistreerimisel. 

Samuti pakub Jõulumäe Tervisespordikeskus soodsate hindadega 

majutusvõimalusi - http://www.joulumae.ee/index.php?id=11 

Võistluste läbiviija on MTÜ Team DiscSport. 

 

 

Epp Jalakas (epp.jalakas@sisekaitse.ee) 

võistluste peasekretär 


