TERE TULEMAST
Jõulumäe DISC GOLF’i PARKI
Jõulumäe Tervisespordikeskus on rajatud pakkumaks erinevaid
võimalusi paljude spordialadega tegelemiseks, kus kõik kasutajad
peavad üksteist austama ja teineteisega arvestama.
Viibides Jõulumäe disc golf’i pargis, pead arvestama paljude teiste spordirajatiste kasutajatega.

JÕULUMÄE DISC GOLF’i PARGIS ON KOLM PÜSIRADA


Kollane rada (AA) vastab rahvusvahelistele nõuetele, rajatud 2004. aastal, rekonstrueeritud
2013. a oktoobris ja 2015. a juunis. Kollase raja pikkus 4124 m, korve/radu 27, Par 86.



Punane nö treening- ja talvine rada (AA) on rajatud 2010. aastal, on kollasest rajast kergem
ja sobilikum algajale. Punane rada on renoveeritud 2015. a sügisel; DZ, par-e ja mando-sid
täpsustatud 2018. a kevadel. 2018. a novembris paigaldati rajale PDGA sertifikaadiga korvid
ning tehti radadel muudatusi. Punase raja pikkus 3760 m, korve/radu 18, Par 62.



Sinine rada (B) valmis 2017. aasta juunis. Sinise raja pikkus 1337 m, korve/radu 9, Par 30.

NB! Suusahooajal on kollane ja sinine rada suletud ja mängida saab punasel rajal. Täpsed
kuupäevad avalikustatakse kodulehel www.joulumae.ee

Enne rajale minekut palun tutvu radade kasutamise korra ja reeglitega,
PEA MEELES:


Mängides disc golf’i, tuleb arvestada teiste liikumisradade kasutajatega.



Kohtudes rajal teistel liikumisradadel viibijatega, annab disc golf’i mängija eesõiguse teistel
liikumisradadel viibijatele. Arvestatud on tegevuse intensiivsust ja ohutust.



Iga disc golf’i mängija kohus on veenduda, et visketrajektoor oleks vaba ning tagada viske ohutus.



Disc golf’i ketta tõttu juhtunud õnnetuse korral vastustab ketast visanud mängija.



Õnnetuste vältimiseks peab disc golf’i mängijate grupist üks mängija minema ohtlikku kohta
(eriti ettevaatlik tuleb olla halva nähtavusega kohtades ja radade ristumistel), veenduma
ohutuses ning vajadusel hoiatama mängijaid ning teistel liikumisradadel viibijaid.



Ole abivalmis ja aita hädasolijaid.



Õnnetuse korral helistada hädaabi numbril 112 ja teavitada õnnetusest viivitamatult Jõulumäe
Tervisespordikeskuse administraatorit (tel +372 445 6117).



Jõulumäe Tervisespordikeskuse territooriumil, liikumisradadel ja
spordirajatistes on kategooriliselt keelatud suitsetamine, narkootiliste
ainete ja alkoholi tarvitamine.



Disc golf’i radadel tuleb säilitada puhtus ja kord. Väldi looduse risustamist ja kahjustamist.
Praht pane selleks ettenähtud kohtadesse või võta kaasa.



Leitud disc golf’i kettad tuua Jõulumäe peamajja administraatori punkti, samast saab ka infot
kaotatud ja leitud ketaste kohta. Kui leitud kettale on märgitud kontaktnumber, võib
omanikuga ise ühendust võtta. Ebasportlik ja vale on omastada leitud ketas.

DISC GOLF’i KETASTE LAENUTUS


Disc golf’i ketaste laenutus Jõulumäe Tervisespordikeskuse peamajast administraatorilt 1 € / üks
komplekt mänguaega arvestamata. Komplekti kuulub üks kaugmaa-, üks keskmaa- ja üks
lühimaa viskeketas, kott ja vajadusel skoorkaart koos alusega.



Disc golf’i kettaid laenutatakse 16-aastastele ja vanematele isikutele; kuni 15-aastastele laenutab
kettaid ja tutvustab reegleid täiskasvanu.



Disc golf’i kettaid laenutatakse ainult Jõulumäe disc golf’i pargis mängimiseks.
Arvesta, et jõuaksid rajalt tagasi enne pimedat.
Disc golf’i kettaid ei broneerita.
Disc golf’i ketta kaotamisel või lõhkumisel tuleb tasuda ketta hind.





VÕISTLUSTE KORRALDAMINE JÕULUMÄE DISC GOLF’i PARGIS
KOHALIKUD VÕISTLUSED

RAHVUSVAHELISED JA
ÜLERIIGILISED VÕISTLUSED

VÕISTLUSE
REGISTREERIMINE

 Kõik kohalike, üleriigiliste või rahvusvaheliste võistluste organiseerijad
peavad taotlema Jõulumäe Tervisespordikeskuse aasta ürituste kalendris
koha hiljemalt eelneva aasta 20. detsembriks.
 Taotlus saata e-kirjana aadressil info@joulumae.ee. Kirjas märkida võistluse
nimi, planeeritav(ad) võistluse kuupäev(ad), korraldaja klubi või
organisatsioon, vastutaja ees- ja perekonnanimi, tema kontakt-telefon ja eposti aadress.
 Erandkorras lubatakse esitada taotlusi võistluste läbiviimiseks Jõulumäe
disg golf’i pargis jooksva aasta 30. aprillini.
 Taotlusele vastatakse kolme tööpäeva jooksul.

RADADE
KASUTAMINE
VÕISTLUSTEKS (€)

Osalustasuga võistlustel olenemata
võistluse kestusest (kuni üks päev)
radade kasutamise tasu 1 € ühe
mängija kohta pargi haldajale
(Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus)
või
hind
kokkuleppel
haldajaga.

Osalustasuga võistlustel olenemata
võistluse kestusest (kuni üks päev)
radade kasutamise tasu 1 € ühe
mängija kohta pargi haldajale
(Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus) või hind kokkuleppel
haldajaga.

Mitmepäevastel võistlustel (osalejate ööbimisega Jõulumäel) võistluste
korraldamise tasu radade eest ei võeta.
Hinnad sisaldavad käibemaksu. SA Jõulumäe Tervisespordikeskus jätab endale õiguse muuta hindu eelnevalt teavitamata.




OMAALGATUSLIK MÄNGIMINE Jõulumäe disc golf’i pargis oma ketastega on tasuta.
Keskuses viibivatel treening- jm gruppidel disc golf’i ketaste laenutus ja võistluste läbiviimine
kokkuleppel Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus juhatusega.

INFO RADADE KASUTAMISE KOHTA




Info disc golf’i radade (ja teiste liikumisradade) sulgemise või kasutamispiirangute kohta pannakse
reeglina üles üks nädal enne radade sulgemist Jõulumäe Tervisespordikeskuse kodulehele
www.joulumae.ee ja disc golf’i radade algusesse teadetetahvlile.
Radadele kehtestatud piirangutest tuleb kinni pidada.

Parimaid mänguelamusi!

