
 

 

 
 
 
 

 
JUHEND 
DISCGOLF  

 

I EESMÄRK  
Elavdada rahvasspordielu ning ühistegevust Peipsiääre vallas ning naaberpiirkondades. Luua 
elanikele motivatsiooni individuaalseks ja võistkondlikuks spordiga tegelemiseks harrastajate 
tasemel. Discgolfi meistrivõistlustel parimate väljaselgitamine ja nende tunnustamine. Andekate 
noorsportlaste varakult märkamine. 
 
II AEG, KOHT JA SPORDIALAD  
Peipsiääre valla meistrivõistlused discgolfis viiakse läbi kolme etapilisena. 
I etapp -  neljapäev, 5. mai 2022, Pala discgolfi park 
II etapp - teisipäev, 10. mai 2022, Koosa discgolfi park 
III etapp - kolmapäev, 25. mai 2022, Alatskivi discgolfi park 
Kõigil etappidel kogunemine võistluspaigas 17:30-18:00, võistluse algus kell 18:00. 
 
III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE  
Peipsiääre valla discgolfi meistrivõistluste ettevalmistamist ja korraldamist teostab 
korraldustoimkond koos Peipsiääre Vallavalitsusega. Meistrivõistluste peakorraldaja on 
Peipsiääre valla sporditööspetsialist Priit Allikivi, võistluse läbiviija Marion Kull 
 

IV OSAVÕTJAD  
Peipsiääre valla discgolfi meistrivõistlustele on oodatud osa võtma kõik vallaelanikud ja kohalike 
spordiklubide liikmed. 
 
V VÕISTLUSKLASSID JA VÕISTLUSSÜSTEEM  
Peipsiääre valla meistrivõistlused discgolfis toimuvad kahes erinevas võistlusklassis: 

• Naised 
• Mehed  

Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi (põhireeglid räägitakse üle 
mõlema võistluse eel toimuval mängijate koosolekul). 
Kõigil kolmel etapil mängitakse 2 ringi. 
Viigilise tulemuse korral rakendatakse auhinnaliste kohtade väljaselgitamiseks, pärast 
konkreetset etappi, CTP võistlus ühe viskega korvile lähemal, korraldaja poolt valitud rajal. 
Viigilise tulemuse korral lõppkokkuvõttes, saab otsustavaks viimase Alatskivi etapi tulemus. 
Paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad igal etapil punkte järgmiselt: 
I koht - 20 punkti, II koht - 18 punkti, III koht - 16 punkti , 4. koht – 15 punkti, 5. koht – 14 punkti jne. 
Kui võistlusklassis osaleb etapil rohkem kui 15 osalejat, siis alates 15. kohast saavad võistlejad 1 
punkti. 



 

 

VI PROTESTID JA MUUD SANKTSIOONID  
Protest esitatakse vastava spordiala peakohtunikule, koos esitamisega tasutakse 50€, mis 
protesti rahuldamise korral tagastatakse. Protesti lahendab peakorraldaja koos peakohtuniku ja 
vajadusel võistkondade esindajatega. 
 
VII AUTASUSTAMINE  
Peipsiääre valla discgolfi meistrivõistluste kolme etapi kokkuvõttes kolme parimat võistlejat 
mõlemas võistlusklassis autasustatakse medali, diplomi ja meenega. Kõigil etappidel eraldi 
kolme parimat võistlejat mõlemas võistlusklassis autasustatakse meenega. 
 
VIII REGISTREERIMINE  
Peipsiääre valla meistrivõistlustel discgolfis toimub registreerimine võistluspaigas enne võistluse 
algust  (17:30-18:00). 
 
IX ÜLDISELT 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise, alla 16-aastase võistleja tervise eest 
vastutab lapsevanem.  
Käesoleva võistluse administreerimiseks võistlustulemuste avalikustamiseks, on vajalik töödelda 
isiku nime, koolilist kuuluvust ning juhendajat. Töötlemise alla kuulub ka fotode ja muud isiku 
kohta koostatud visuaalsete ja audiovisuaalsete materjalide avalikustamine Peipsiääre valla 
paberkandjal, veebilehel ning sotsiaalmeedias. Eeltoodu hõlmab endas andmete edastamist 
kolmandatele isikutele (eelkõige võistluste korraldajad).  
Alkoholijoobes võistlejaid võistlema ei lubata, peakorraldajal ja võistluse läbiviijal on õigus 
kahtluse korral võistleja eemaldada.  
Informatsioon Peipsiääre valla meistrivõistluste kohta asub veebileheküljel 
www.peipsiääresport.ee 
Täiendav info Peipsiääre valla meistrivõistluste kohta: 
Peipsiääre valla sporditööspetsialist: Priit Allikivi – telefon 53 046 113, priit.allikivi@peipsivald.ee 


