Kinnitas Rein Pajunurm, Raplamaa Spordiliit 02.09.2019

RAPLAMAA DISCGOLFI MEISTRIVÕISTLUSED 2019
Järvakandi Discgolfi Park
29.09.2019

Raplamaa meistrivõistluste arvestuses on lubatud osaleda mängijatel, kes
omavad maakonda sissekirjutust või elavad, töötavad, õpivad maakonnas või on
Raplamaal registreeritud spordiklubi liikmed.
Avatud klassis on lubatud võistlema kõik mängijad ka maakonnast väljast.
Ajakava*:
8.20- 9.00

Mängijate registreerimine

9.00-9.10

Mängijate koosolek

9.30

I ring

12.00-13.30

Lõunapaus

13.30

Mängijate koosolek

14.00

II ring

17.00

Lõputseremoonia, autasustamine

* Korraldajatel on õigus võistluse kavas muudatusi teha.

Võistlusklassid
1. Maakondlikud klassid: mehed; naised; juuniorid (sünniaasta 2003 ja
hiljem); meesseeniorid (1979 ja varem); naisseeniorid (1979 ja varem);
vanemseeniorid (1969 ja varem).
2. Avatud klass: Kõik soovijad.
Võistlusklass avatakse, kui sinna registreerub vähemalt 3 mängijat.
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Reeglid
Mängitakse PDGA (Proffessional Disc Golf Association) reeglite järgi. Võistlus
toimub Järvakandi discgolfi pargis. Mängitakse kaks ringi (2x18 korvi).
Esimesel ringil moodustakse poolid juhuslikkuse alusel. Peale esimest ringi
moodustatakse poolid tulemuste ja võistlusklasside alusel.
Peale teist ringi toimub võistlusklasside esikolmiku viigilise tulemuse korral
ümber mängimine korraldaja poolt valitud kolmel rajal ning seejärel vajadusel
juba CTP korraldaja poolt valitud korvil.
Osavõtutasu: juuniorid 10 €, ülejäänud klassid 15 € osaleja kohta.
Tasumine ülekandega: MTÜ Spordiklubi Vunk, EE242200221070114323
Selgitus: RMV 2019, Eesnimi, Perekonnanimi, võistlusklass
Registreerumine: https://discgolfmetrix.com/1075128
Võistlusele registreerimine algab 02.09.2019 kell 22.00. Registreerimine toimub
kahes etapis. Esimeses etapis (02.-17.09) on eelõigus registreerida maakondliku
arvestuse mängijatel. Teises etapis (17.-25.09) saavad registreerida ka avatud
klassi mängijad, seda juhul kui võistlusel on vabu kohti.
Registreerimine lõppeb 25.09 kell 20.00. Selleks hetkeks peab olema mängijal
üle kantud ka osalustasu. Juhul kui osalustasu on kandmata, eemaldatakse
mängija nimekirjast. Võistlusele pääseb maksimaalselt 72 osavõtjat.
Auhinnad
Maakondliku võistlusklasside kolm paremat autasustatakse medalitega ning
meenetega. Avatud võistlusklass autasustatakse meenetega (80%
väljamakseteks).
Korraldajad:
Discgolfiklubi Vunk Discgolf (MTÜ Spordiklubi Vunk)
Rapla Maakonna Spordiliit
MTÜ Järvakandi Terviserajad
Lisainfo: spordiklubi.vunk@gmail.com, Artur Ojasalu 5349 8388,
Raido Galjaev 5815 0028, rajahaldaja Marko Matson 528 9261
Raplamaa Discgolfi meistrivõistlused on ühtlasi Spordinädal 2019
lõpuüritus Raplamaal.

