Eesti Akadeemiline Spordiliit – kõik üliõpilasspordist!

Eesti 2022. a Discgolfi üliõpilasmeistrivõistluste ja kutsekoolide karikavõistlused
JUHEND

1. Eesmärk
• Selgitada välja Eesti Üliõpilasmeister ja Kutsekoolide karikavõitja discgolfis.
• Sportimisharrastuse ja discgolfi ergutamine EASLi liikmesõppeasutustes, teistes kõrgkoolides ja
kutsekoolides.
2. Aeg ja koht
02. oktoober 2022, Tartu Dendropark (Tartu Tähtvere), algusega kell 11:00.
3. Ajakava
•
•
•
•
•
•
•

Pühapäev, 02. oktoober 2022
11.00-11.40 Kohalolekukontroll + proovivisked
11.40-11.45 vabade kohtade olemasolul täiendav registreerimine
11.45-12.00 Mängijate koosolek
12.00 Ringi algus
15.00 Orienteeruv lõpp
15.15 Autasustamine

4. Korraldamine
Võistlust korraldab Eesti Akadeemiline Spordiliit koostöös Kutsekoolispordi Liidu ning Eesti Discgolfi
Liiduga. Võistluste peakorraldaja on Karl Tereping (karl@easl.ee, 53585788). Korraldajad jätavad endale
õiguse teha ajakavas muudatusi.
5. Osalejad ja võistlusdivisjonid
•

Võistlustest saavad osa võtta kõik EASLi liikmeskoolide- ja teiste Eesti kõrgkoolide üliõpilased,
samuti välisriikides õppivad Eesti Vabariigi kodanikud ja 2022. a kõrgkooli lõpetanud.

•

Üliõpilastest võistlejad peavad kuuluma kõrgkooli nimekirja 2022/2023.

•

Osaleda saavad kõik kutsekoolide õpilased.

•

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

•

Võistlejal peab olema kaasas üliõpilaspilet või üliõpilasstaatust tõendav dokument. Vilistlased
peavad esitama diplomi koopia.

6. Võistluste süsteem
•
•
•

Mängitakse https://www.pdga.com/documents/current-official-rules-and-regulations-disc-golf
reeglite järgi. Mängitakse üks (1) 18-korviline ring. Rajaga saab tutvuda siin:
https://discgolfmetrix.com/course/23472
Finaale ei mängita.
Viigiliste tulemuste korral mängitakse kiire lõppmäng ühel (1) korraldaja poolt valitud korvil ning
vajadusel CTP (ühe viskega korvile lähemal) korraldaja poolt valitud korvil.
www.easl.ee

•
•
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Võistluste tulemused sisestatakse veebikeskkonda www.discgolfmetrix.com. Juhul, kui võistlejal
pole antud keskkonnas kasutajat, siis on see soovituslik teha enne võistlust.
Võistlejad on kohustatud korraldajat teavitama oma mitteilmumisest hiljemalt 28. septembriks
2022.a.

7. Protestid
Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendatakse kohapeal vastavalt PDGA reeglitele.
8. Autasustamine
Mõlema võistlusdivisjoni kolme paremat sportlast autasustatakse medali, diplomi ja meenega. Võitjale
omistatakse Eesti Üliõpilasmeistri tiitel.
9. Registreerumine
Registreerumine toimub kuni 27. septembrini 2022.a meilitsi võistluste vahetu kontakti kaudu
meilitsi Silja Madison (siljamadison@gmail.com, +372 56997855) või Karl Tereping (karl@easl.ee).
Võistlema pääseb 36 esimest meest ja 36 esimest naist. Igast koolist pääseb võistlusele kuni kaks
võistlejat nii meeste kui naiste arvestuses. Juhul, kui meeste või naiste arvestuses peaks tulema vähem
osalejaid, võib ühest koolist olla rohkem kui kaks meest või naist. Meeste või naiste osalejate arvu võib
suurendada juhul, kui teises kategoorias on osalejaid vähem, kuid osalejate üldarv ei saa olla suurem kui
72.
Kõik Kutsekooli sportlased registreerivad ennast meilitsi: tiit@ekksl.ee
10. Muu
Liikmeskõrgkoolide tudengitele on osavõtutasu 2 eurot, teistele kõrgkoolidele on osalustasu 5 eurot, mis
tuleb tasuda kohapeal sularahas. Kohapealsel esmaregistreerumisel on osalemistasu vastavalt 4 ja 7 eurot.
Võistluste korraldamise kulud katab EASL ja EKKSL, muud osalemise kulud (transport) kannab lähetav
õppeasutus või õpilane.
Kutsekooli sportlaste osalemise tasub Kutsekoolispordi Liit.
Osalejatel peavad olemas olema isiklikud discgolfi kettad.

KINNITAN ..........................................
„8.” september 2022.a,
Ants Veetõusme,
EASL-i president
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