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Specjalnie dla was 
czterech śmiałków, 
na co dzień zawo-
dowo grających w 
golfa, sprawdza, na 
czym polega disc 
golf i co ta dyscypli-
na ma tak naprawdę 
wspólnego z golfem. 
Przy okazji rozgry-
wamy pierwszy mi-
niturniej discgolfo-
wy pod patronatem 
„Golf&Roll”.

Pierwsze rzuty dyskiem 
nie są może impo-
nujące, ale jesteśmy 
dobrze przygotowani, 
bo mamy techniczne 
wsparcie. Naszych 
zawodników – jed-
nych z najlepszych 
golfistów w kraju: 

Maksa Sałudę, Jakuba Ossowskiego, Piotra 
Owczarka i Kubę Piotrowskiego oddaliśmy 
pod opiekę Artura Zduniaka, człowieka, który 
o disc golfie wie chyba wszystko. Po krótkim 
instruktażu, który obejmował zarówno tech-
nikę rzutu, zasady gry czy wyjaśnienie, czym 
oprócz koloru różnią się od siebie talerze 
do złudzenia przypominające nam zwykłe 
frisbee, ruszamy w „pole”. To pole to 3-doł-
kowa akademia golfa przy polu Sobienie 
Królewskie G&CC, która specjalnie dla nas 
otworzyła swoje podwoje. Dyski początkowo 
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lAktualnie w Stanach Zjed-

noczonych znajduje się ok. 
2500 oficjalnych pól do gry 
w disc golf, zaś na całym 
świecie ok. 4500. W Eu-
ropie prym wiodą kraje 
Skandynawskie (Szwecja 
– ok. 140 pól, Norwegia 
– ok. 40, Finlandia – ok. 
260, Dania – ok. 60) oraz 
Niemcy (ok. 80). 
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latają we wszystkie możliwe strony, wkrótce 
jednak nasi zawodnicy oswajają się ze sprzę-
tem i talerze zaczynają co prawda krętym 
torem, ale podążać w stronę celu.

Ile jest golfa w disc golfie?
„Reguły gry są proste i w całości opierają 
się na podstawowych zasadach klasycznego 
golfa”, wyjaśnia Artur Zduniuk, disc golfista, 
prowadzący firmę Disc Golf Events. „Różnią 
się za to przyrządy wykorzystywane w grze 
– są to dyski, które przez wielu niewta-
jemniczonych mogą uchodzić po prostu za 
popularne frisbee. Nie ma także dołka sensu 
stricto, za który służy specjalny kosz. To do 
niego – podobnie jak w golfie do dołka – celu-
ją gracze, a dysk musi wpaść do niego w jak 
najmniejszej liczbie rzutów”. Tu podobień-
stwa się nie kończą. Disk golfiści podobnie 

jak golfiści podczas gry wymieniają sprzęt. 
W podstawowym zestawie adeptów tej dy-
scypliny sportu są trzy „talerze”, które – jak 
wyjaśnia Artur Zduniak – różnią się od siebie 
nieco inną konstrukcją. Ma ona wpływ na to, 
na jaką odległość poleci dysk. Rekordziści są 
podobno w stanie wyrzucić ten niepozorny 
talerz nawet na 250 m! Odległości naszych 
zawodników są, powiedzmy, nieco mniejsze, 
ale o tym cisza…
Pełna rozgrywka disc golfa trwa nawet do 
4 godzin, w trakcie których trzeba dużo 
się nachodzić – szukanie dysków leżących 
gdzieś trawie to nieodzowna część każdej 
rozgrywki. Z miejsca, w którym upadł dysk, 
oddaje się kolejny rzut i tak do chwili, kiedy 
dysk zaliczy kosz. Zawodnicy, tak jak w gol-
fie, rozgrywają dołki, zaczynając rozgrywkę 
w obszarze tee. Ten, który ukończy określo-
ną rundę z najmniejszą ilością rzutów (po 
uwzględnieniu ewentualnych punktów kar-
nych), zostaje zwycięzcą.

Gdzie grać?
W disc golfa nie gra się wbrew pozorom 
na polu golfowym, chociaż można, o czym 
świadczy przypadek jednych z najsłynniej-
szych mistrzostw disc golfowych na świe-
cie, które rozgrywane są w Japonii na polu 
golfowym Nasu Highland. Zazwyczaj do gry 
wykorzystywane są jednak specjalne pola 
o zróżnicowanym terenie, by zapewnić natu-
ralne przeszkody na torze lotu dysku. Takie 
obiekty mamy także w Polsce. Dokładnie 
dwa. Pierwsze w naszym kraju publiczne 
pole disc golfowe powstało pod koniec 2013 
r. w Parku Śląskim, drugie – jeszcze nie do 
końca oznakowane – działa w parku w Cho-
rzowie. Dla porównania, w USA, kolebce tej 
dyscypliny, działa ok. 2500 oficjalnie zareje-
strowanych obiektów!

Rozstrzygnięcie
Nasza zabawa z każdym kolejnym dołkiem 
nabiera rumieńców. Po kilku dołkach „na 

próbę”, pora na prawdziwą rywalizację. Tu 
celnością rzutów wykazuje się duet Sałuda-
-Owczarek (kończą „dołek” na +1, obaj rywa-
le na +2) i tym samym zgarniają całą pulę, 
na którą składają się satysfakcja z pokonania 
rywali, uścisk dłoni naszego eksperta i piwo 
od pokonanych. Mamy nadzieję, że kolejnym 
razem na disc golfie spotkamy się w jeszcze 
większym golfowym gronie!

Werdykt eksperta: 
Artur Zduniak – Wszyscy radzili sobie 
świetnie – od razu zrozumieli zasady gry, 
liczyli sobie sami punkty i starali się grać 
taktycznie. Ja jednak chciałbym wyróżnić 
Maksa Sałuda, bo widzę w nim materiał na 
doskonałego disc golfistę. Ma dobrą tech-
nikę, potrafi rzucać dyskiem z dużą rotacją, 
która powoduje, że talerz leci z pożądaną 
siłą i zasięgiem. 

Podział talerzy używanych 
do disc golfa sprowadza się 
w uproszeniu do dysków 
na małe, średnie i dalekie 
dystanse. Dysk, który leci 
szybko i daleko, to ten typu 
„driver”. Charakteryzuje 
się ostro zakończonymi 
krawędziami. Z kolei dysk 
do rzutów kończących to 
– i tu kolejna analogia do 
golfa – tzw. putter.
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