Eesti Akadeemiline Spordiliit – kõik üliõpilasspordist!

Discgolfi juhend
1. Eesmärk
• Selgitada välja Eesti Üliõpilasmeister discgolfis.
• Sportimisharrastuse ja discgolfi ergutamine EASLi liikmesõppeasutustes ja teistes kõrgkoolides.
2. Aeg ja koht
6. oktoober 2018, Tähtvere Dendropark (Tartu)
3. Ajakava
• Laupäeval, 6. oktoobril 2018
• 10.00-10.45 Kohaloleku kontroll + proovivisked
• 10.45-11.00 Mängijate koosolek
• 11.00 Ringi algus
• 14.00 Orienteeruv lõpp
• 14.15 Autasustamine
• Tähtvere dendropark (Tartu)
4. Korraldamine
Võistlust organiseerib Eesti Akadeemiline Spordiliit. Võistluse peakohtunik on Mikk Laas (e-post:
mikk@easl.ee, mobiil: +372 5242562).
5. Osalejad ja võistlusklassid
• Võistlustest saavad osa võtta EASLi liikmeskoolide- ja teiste Eesti kõrgkoolide õpilased.
•

Võistlejad peavad kuuluma Kõrgkooli nimekirja 2018/2019.

•

Võistlused on individuaalsed ja toimuvad naiste ning meeste arvestuses. Maksimaalselt pääseb
kõikide võistlusklasside peale kokku võistlema 72 mängijat. (Ideaalis 36 naist ja 36 meest).

•

Võistlejal peab olema kaasas Üliõpilaspilet või üliõpilasstaatust tõendav dokument

6. Võistluste süsteem.
• Mängitakse https://www.pdga.com/documents/current-official-rules-and-regulations-discgolf järgi. Mängitakse üks (1) 18-rajaline ring. Rajaga saab tutvuda siin:
https://discgolfmetrix.com/?u=course&ID=11227
• Finaale ei mängita.
• Viigiliste tulemuste korral mängitakse kiire lõppmäng ühel (1) korraldaja poolt valitud rajal ning
vajadusel CTP (ühe viskega korvile lähemal) korraldaja poolt valitud rajal.
• Võistluste tulemused sisestatakse veebikeskkonda www.discgolfmetrix.com . Juhul, kui võistlejal
pole antud keskkonnas kasutajat, siis on see soovitatav teha.
• Võistlejad on kohustatud korraldajat teavitama enda mitteilmumisest. (saame vajadusel koha anda
järgmistele inimestele)
7. Protestid
Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohtunikud kohapeal.
8. Autasustamine

www.easl.ee
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Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medali- diplomi- ja meenega. Võitjat
(mõlemas klassis), Eesti Üliõpilasmeistri tiitliga.
9. Registreerumine
Registreerumine toimub kuni 3. oktoober 2018. Osalejad registreerivad end oma kõrgkooli
spordikoordinaatoritele, kes edastavad osalejate andmed võistluste peasekretärile mikk@easl.ee hiljemalt
3. oktoobriks 2018.
Võistlema pääseb 36 esimest meest ja 36 esimest naist. Juhul, kui kummastki klassist peaks tulema
vähem osalejaid, saame teise klassi võtta rohkem.
10. Muu
Võistlust korraldab Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL). Eelregistreerimisel on võistlused
Liikmeskõrgkoolidele tasuta. Teistele kõrgkoolidele ja koha peal registreerides on osalustasu 5eurot.
Võistlustel osalemise kulud (transport) kannab lähetav õppeasutus või õpilane. Osalejatel peavad olemas
olema isiklikud discgolfi kettad.
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