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Päevakava     
võistlustel: 
 

 

8:30 – 9:00*  Eelregistreerunute kohaloleku kontroll, tasumine 

 

9:00 – 9:20*  Kõigile tasumine 

 

9:30 – 9:50*  Skoorkaartide jagamine, küsimused vastused 

 

10:00*  1. ringi algus 

 

13:00  Lõuna 

 

14:00 – 14:20*  Skoorkaartide jagamine, küsimused vastused 

 

14:30*  2. ringi algus 

 

u. 18:00  Autasustamine esimesel võimalusel 

 

*Kohustuslik tegevus 

 

 

Kiire lõppmäng: Viigi korral esikolmikus mängitakse kiire lõpp-mäng 3-l 

  korraldaja poolt valitud rajal, kui see ei selgita kohta, siis 

  CTP. Karikasarja üldarvestuse punktid arvestatakse kõrgema 

  koha järgi.  

  

Lisainfo:   Argo Peever 

   +372 51 31 320  

   info@discland.ee 
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Austatud võistlusel osaleja! 
 

Korraldusmeeskond tänab sind, et oled meiega Discland 

Karikasarja Tehvandi etapide läbiviimisel. 

 

Järgnev meelespea on Teile nii-öelda „pahanduste“ vältimiseks: 

1) Mängija – Sina, vastutad kaasmängijate, publiku kui ka 

juhumöödujate turvalisuse eest! 

2) Suitsetamine on lubatud, kuid koni maha viskamine rangelt 

keelatud! 

3) Alkohooli tarbimine võistluse jooksul ja ebakaine olek on 

lubamatu! 

4) Punkti 2 ja 3 rikkumisel on korraldajal õigus mängija koheselt 

võistluselt eemaldada! 

5) Teil on alati võimalus mängida kaks varianti, nii nagu „pool“ 

otsustas ja nii nagu Teile õige tundub, kasutage seda võimalust. 

TD otsus on vaid lõplik. 

 

 

 

Ilusat ja elamusterohket võistlust soovides, 
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• Mängitakse 2*18 korvi Tehvandi discgolfirajal.  

• Vastavalt:  Discland Karikasari 2018 üldjuhendile: 
http://www.discland.ee/file/repository/Discland_karikasari_2018_3.pdf 

• Mängitakse PDGA reeglite järgi. 

• Korraldaja omab 10 wildcard-i 

PDGA - C 

http://www.discland.ee/file/repository/Discland_karikasari_2018_3.pdf
http://www.discland.ee/file/repository/Discland_karikasari_2018_3.pdf


PDGA - C 

Rajal erireegleid ei ole 
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OB. Märgistatud ala 
peale korvi. Tavaline OB 

reegel. 
 
 
 

OB. Marked area behind 
the basket. Normal OB 

rule. 

OB 
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OB, märgistatud ala 
vasakul. Tavaline OB 

reegel. OB jookseb kahe 
viimase toki suunal 

lõppmatusse. 
 
 
 

OB, marked area on left 
side. Normal OB rule. 

OB goes to infinity 
according two last stick 

direction. 
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Topelt MANDO! 
DZ kahe mando vahelt 

 
 
 

Double Mando! 
DZ between two 

mandatories. 
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OB. Asfalt tee, 
märgistatud ala ja ala 

selle järel.  Tavaline OB 
reegel. MANDO, 

mööduda paremalt. 
Eksimusel vise eelmisest 

kohast. 
 

OB. Asphalt road , 
marked area and area 
behind it. Normal OB 

rule. MANDO, play from 
right side. If mis, play 
from previos place. 
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OB. Asfalt tee ja ala 
selle järel.  Tavaline OB 

reegel. 
 
 
 

OB. Asphalt road and 
area behind it. Normal 

OB rule. 

3 
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OB. Asfalt tee, 
märgistatud ala peale 
korvi ja ala selle järel.  

Tavaline OB reegel. 
 
 
 

OB. Asphalt road, 
marked area behind the 
basket and area behind 

it. Normal OB rule. 
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OB. Asfalt tee ja ala 
selle järel.  Tavaline OB 

reegel. 
 
 
 

OB. Asphalt road and 
area behind it. Normal 

OB rule. 
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OB. Märgistatud ala 
peale korvi. Tavaline OB 

reegel. 
 
 
 

OB. Marked area behind 
the basket. Normal OB 

rule. 

OB 
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OB. Vasakul märgistatud 
ala . Tavaline OB reegel. 

 
 
 

OB. Marked area on the 
left. Normal OB rule  



Toetajad: 
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