


   Strona   
 	 Wstęp ......................................................................................................1
  Duch Gry ................................................................................................1
	 	 Kodeks	disc	golfisty ................................................................................1

 Sekcja 1: Procedury Turniejowe   

	 1.01		 Przepisy	kwalifikacyjne .......................................................................... 2
	 1.02		 Rejestracja	turniejowa .......................................................................... 2
	 1.03		 Wycofanie	i	zwroty ................................................................................ 3
	 1.04		 Meldowanie	się	na	wydarzeniu ............................................................. 4
	 1.05		 Rundy	treningowe,	rozpoczęcie	gry,	spóźnienia .................................. 4
	 1.06		 Grupowanie	i	dzielenie .......................................................................... 5
	 1.07		 Zawieszenie	gry ..................................................................................... 6
	 1.08		 Ograniczenie	liczby	miejsc	(cięcie)........................................................ 8
  1.09  Remisy.................................................................................................... 8
	 	 1.10		 Dystrybucja	nagród ............................................................................... 9
	 1.11		 Sędziowie ..............................................................................................10
	 1.12		 Sędziowie	Turniejowi .............................................................................11
	 1.13		 Bezpieczeństwo	młodzieży ...................................................................11

   Sekcja 2: Kwalifikacja do dywizji

	 2.01		 Zasady	ogólne ....................................................................................... 12
	 	 2.02		 Wyjątki .................................................................................................. 13
	 2.03		 Rekwalifikacja	Profesjonalisty	/	Amatora	 ..........................................14
	 	 2.04		 Pro	grający	Am	/	Am	grający	Pro	 ........................................................14  

	 2.05		 Prawdziwie	amatorski ..........................................................................14

 Sekcja 3: Kodeks postępowania gracza
 
 3.01		 Zasady	ogólne .......................................................................................15
	 	 3.02		 Tempo	gry .............................................................................................15
	 3.03		 Nieodpowiednie	zachowanie	gracza ...................................................16
	 3.04		 Przepisowy	strój ................................................................................... 17
	 3.05		 Wózki,	caddie	i	grupy ...........................................................................18
	 	 3.06		 Relacje	Gracza	Tour	z	mediami	i	sponsorami ......................................19
	 	 3.07		 Polityka	dotycząca	wystawców	Tour ...................................................19
   3.08	 Prawa	i	obowiązki	Dyrektora	Turnieju .................................................19 

Spis treści

 Przewodnik Turniejowy PDGA  

 © Copyright 2018 The Professional Disc Golf Association (PDGA) 



Wstęp PDGA Przewodnik Turniejowy   Strona 1

Wstęp
Przewodnik Turniejowy PDGA określa procedury i wytyczne dla wydarzeń PDGA. Należy 
stosować go w połączeniu z Oficjalnymi regułami gry w disc golfa i dokumentem Tour 
Standards. Poniższe procedury i wytyczne są obowiązkowe dla wszystkich wydarzeń 
sankcjonowanych przez PDGA, jeśli nie określono inaczej. Jeśli Dyrektor Turnieju uzna, 
że jakiekolwiek postanowienie zawarte w którymkolwiek z tych dokumentów nie jest  
możliwe do przyjęcia, może złożyć wniosek o odstąpienie kontaktując się z Tour Menedżerem 
PDGA pod adresem tourmgr@pdga.com lub dzwoniąc pod numer +1 706-261-6342. 

Duch Gry
W disc golfa gra się zwykle bez nadzoru sędziego lub arbitra. Gra polega na sportowej 
postawie graczy, ich uczciwości i szacunku oraz przestrzeganiu Reguł Gry. Wszyscy gracze 
powinni postępować w sposób zdyscyplinowany, wykazując się uprzejmością i zaangażo- 
waniem sportowym w każdej sytuacji, niezależnie od poziomu rywalizacji.

Zgłoś naruszenie. Przyjmij zgłoszenie.  
To nic osobistego; takie są zasady. 
Taki jest duch gry w disc golfa.

Kodeks disc golfisty 
1.  Graj rozsądnie: 
 NIGDY nie rzucaj w ślepą strefę oraz gdy istnieje 

ryzyko trafienia w innych graczy, widzów, pieszych 
lub użytkowników obiektu znajdujących się 

 w zasięgu twojego rzutu. Skorzystaj z obserwatora.

2.  Szanuj pole: 
 Przestrzegaj wszystkich opublikowanych zasad. 

Zabrania się zaśmiecania, graffiti, niszczenia  
wyposażenia lub roślinności.

3.  Reprezentuj sport: 
 Bądź pozytywny i odpowiedzialny. Ucz innych.

Dowiedz się więcej o regułach gry 
i wydarzeniach na stronie pdga.com

Przewodnik Turniejowy

Professional Disc Golf Association 
Aktualizacja z dn. 1. Stycznia, 2018
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Sekcja 1: Procedury Turniejowe
1.01 Przepisy kwalifikacyjne 
A. Wszyscy pełnoprawni członkowie PDGA mogą rywalizować w dowolnej dywizji, 

do której kwalifikują się na podstawie klasy (profesjonalnej lub amatorskiej), 
wieku, płci oraz ratingu gracza. Wyjątki muszą być zatwierdzone z góry przez 
PDGA Tour Menedżera. Patrz: Sekcja 2: Kwalifikacja do dywizji, by uzyskać więcej 
informacji o dopuszczeniu do dywizji.

B. Aktualne członkostwo PDGA jest wymagane, by rywalizować w jakimkolwiek 
wydarzeniu Major, Elite Series/National Tour, lub SuperTour (Ranga A).

C. W każdym innym wydarzeniu sankcjonowanym przez PDGA mogą współ- 
zawodniczyć gracze, którzy nie są aktualnymi członkami, wnosząc opłatę dla  
“nie członków”. Ta opłata jest obowiązkowa dla wszystkich graczy z wyjątkiem 
graczy rywalizujących w dywizji Junior.

1.02 Rejestracja turniejowa
A.  Rejestracja wstępna jest wymagana dla wydarzeń PDGA klasy Major, Elite Series 

/ National Tour, wydarzeń Rangi A i jest zalecana dla wszystkich wydarzeń rankin-
gowych.

B. Zawodnik nie jest oficjalnie zakwalifikowany do wydarzenia, dopóki jego opłata 
za wstęp nie zostanie odebrana i potwierdzona przez organizatora.

C. Wszystkie wolne miejsca na liście graczy będą zapełniane na zasadzie “kto pier-
wszy, ten lepszy”, a w przypadku ogłoszenia przed rejestracją metody losowania 

 z kapelusza według dywizji lub klasy Pro/Am zasada “kto pierwszy, ten lepszy” 
ma zastosowanie w podziale na dywizje lub klasy.

D. Listy oczekujących są prowadzone (ogólnie, według klasy lub według dywizji)  
na podstawie wcześniej opublikowanych “kapeluszy”.

E. Zgłoszenia otrzymane przez rejestrację online powinny zostać opatrzone datą 
i godziną zgodnie z faktycznym czasem otrzymania opłaty startowej w interne-
towym punkcie wejścia.

F. W przypadku równoczesnego otrzymania wielu zgłoszeń, pierwszeństwo ma 
gracz z najniższym numerem PDGA.

G. Organizatorzy wydarzeń mają obowiązek publikowania listy wstępnej rejestracji 
oraz listy oczekujących na stronie pdga.com i/lub na oficjalnej stronie rejestracji 
turnieju oraz aktualizować te listy co najmniej raz w tygodniu.

H. Na opublikowanej liście turniejowej powinni znaleźć się jedynie zarejestrowani, 
którzy wnieśli opłaty.
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1.03 Wycofanie i zwroty 
Polityka wydarzenia
A. Gracz MUSI zgłosić chęć wycofania się Dyrektorowi Turnieju telefonicznie lub 

drogą mailową korzystając wyłącznie z danych kontaktowych opublikowanych 
dla danego turnieju. Rozmowy prowadzone z innymi osobami niż Dyrektor 
Turnieju, wliczając obsługę turnieju, nie są uznawane za oficjalne.

B. Gracze, którzy uiścili WIĘCEJ niż podstawową opłatę w wysokości 10$, by znaleźć 
się na liście oczekujących a nie zostali zakwalifikowani do wydarzenia lub którzy 
oficjalnie zgłosili chęć wycofania z listy oczekujących przed opublikowaniem 
zamknięcia rejestracji i aktualizacją listy oczekujących (rekomenduje się 1 tydzień 
lub mniej przed wydarzeniem), otrzymają 100% zwrotu kosztów minus 10$ opłaty 
za umieszczenie na liście oczekujących. Gracze z listy oczekujących którzy opłacili 
JEDYNIE podstawową bezzwrotną opłatę za umieszczenie na liście oczekujących 
nie otrzymują zwrotów.

C. Gracze, którzy oficjalnie zgłoszą chęć wycofania się z wydarzenia co najmniej  
30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia otrzymają 100% zwrotu kosztów  
(minus do 10$ opłaty manipulacyjnej).

D. Gracze, którzy oficjalnie zgłoszą chęć wycofania się z wydarzenia w terminie od 
15 do 29 dni przed rozpoczęciem wydarzenia otrzymają 100% zwrotu kosztów 
minus do 10$ opłaty manipulacyjnej JEDYNIE wtedy, gdy ich miejsce w turnieju 
zostanie zajęte przez listę oczekujących lub nadchodzące zgłoszenie (jeśli takie 
się wpłynie). Jeśli miejsce gracza NIE zostanie zajęte, DT ma możliwość wyboru 
MIĘDZY zwrotem 50% kosztów LUB tylko zestawu startowego, który gracz otrzy-
małby, gdyby wziął udział (minus koszty wysyłki). W przypadku gracza z dywizji 
Pro i wydarzenia bez zestawu startowego dla graczy Pro wartego co najmniej 
25% Opłaty Wstępu, DT zapewni 50% zwrotu kosztów.

E. Gracze, którzy oficjalnie zgłoszą chęć wycofania się z turnieju w ciągu 14 dni 
przed startem wydarzenia oraz przed opublikowaniem zamknięcia rejestracji  
i aktualizacji listy oczekujących (rekomenduje się jeden tydzień) otrzymają 100% 
zwrotu kosztów minus do 10$ opłaty manipulacyjnej JEDYNIE wtedy, gdy ich 
miejsce na turnieju zostanie zajęte przez listę oczekujących lub nadchodzące 
zgłoszenie (jeśli takie wpłynie). Jeśli miejsce gracza NIE zostanie zajęte, DT ma 
możliwość wyboru MIĘDZY zwrotem 25% kosztów LUB tylko zestawu startowego, 
który gracz otrzymałby, gdyby wziął udział (minus koszty wysyłki). W przypadku 
gracza z dywizji Pro i wydarzenia bez zestawu startowego wartego co najmniej 
25% Opłaty Wstępu, DT zapewni 25% zwrotu kosztów.

F. Gracze, którzy przed opublikowaniem zamknięcia rejestracji i aktualizacją listy 
oczekujących NIE zgłoszą oficjalnie chęci wycofania zarejestrowanego miejsca 
gwarantującego udział w wydarzeniu oraz nie zagrają (lub nie pojawią się), tracą 
opłatę wstępu i NIE otrzymują ani zwrotu ani zestawu startowego. (NIE ma to 
zastosowania do listy oczekujących graczy; patrz powyżej 1.03.B.)
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G. Dyrektorzy Turniejów Major, National Tour, oraz wydarzeń Rangi A mogą wnosić do 
Tour Menedżera o zmianę harmonogramu dla zdarzeń C, D, oraz E. Jeśli uzyskają 
zgodę, polityka musi zostać opublikowana wraz z materiałami rejestracyjnymi.

H. Jeśli DT usunie oferowaną dywizję z powodu braku zarejestrowanych graczy 
danej dywizji (patrz 2.01.K) każdy gracz tej dywizji, który nie życzy sobie  
przeniesienia do innej dywizji niż ta, do której został zakwalifikowany,  
otrzyma pełen zwrot kosztów.

Uwaga: Wskazane jest, by wydarzenia o dużej liczbie dostępnych miejsc NIE oferowały spersonalizowa- 
nych przedmiotów w ramach zestawu startowego z uwagi na złożoność procesu wycofania i zwrotów.  
Przedmioty spersonalizowane powinny być oferowane jedynie jako oferta sprzedaży podczas rejestracji 
wyceniona jako odrębna opłata, która nie jest częścią turniejowej opłaty wpisowej.

1.04 Meldowanie się na wydarzeniu 
A.  Meldowanie się przed turniejem jest wymagane dla graczy w wydarzeniach 

Major, Elite Series, National Tour i wydarzeniach Rangi A oraz jest zalecane  
dla wszystkich pozostałych rang.

B. Każdy gracz, który nie zamelduje się przed czasem określonym przez Dyrektora 
Turnieju, utraci swoje oficjalne miejsce i opłatę startową. Wyjątki mogą być 
uznane wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora Turnieju.

1.05 Rundy treningowe, rozpoczęcie gry, spóźnienia
A. Gracze są odpowiedzialni za zaplanowanie swoich rund treningowych przed 

wydarzeniem. Dostępność pola i jego turniejowego ułożenia podczas rund tre-
ningowych może się różnić (szczegóły znajdziesz w Standardach Turniejowych). 
Pole lub pola są zamknięte dla treningów podczas turnieju i o każdej innej porze 
określonej przez Dyrektora Turnieju.

B. Dwa rodzaje startów są stosowane do rozpoczęcia kompetytywnej gry:
1. Start jednoczesny lub shotgun (rundy, w których wiele grup startuje jedno- 

cześnie): W wyznaczonym czasie karty wyników powinny zostać przekazane 
graczom w Centrum Turniejowym. Po rozdaniu kart wyników grupy powinny 

 mieć wystarczająco dużo czasu, by dotrzeć na dołki, do których zostały przy- 
pisane. Głośny sygnał dźwiękowy, taki jak syrena, powinien zostać użyty do 
ogłoszenia dwóch minut do rozpoczęcia gry. Sygnał powinien być serią 
dwóch krótkich dźwięków. W tym momencie gracze powinni zakończyć 
trening i niezwłocznie udać się na tee ich początkowego dołka. Gracz, który 
wykona rzut w czasie pomiędzy sygnałem dwóch minut a rozpoczęciem 
turnieju powinien otrzymać ostrzeżenie, jeśli zostanie zaobserwowany przez 
dwóch lub więcej graczy lub sędziego. Kolejne rzuty danego gracza w tym 
czasie, zaobserwowane przez dwóch lub więcej graczy lub sędziego, skutkują 
nałożeniem jednego rzutu karnego dodanego do wyniku gracza, niezależnie 
od liczby wykonanych rzutów. Długi sygnał dźwiękowy rozpoczyna rundę  
i daje znać osobom zapisującym wyniki, by odczytały kolejność wykonywania 
rzutów.



1.05 — 1.06  PDGA Przewodnik Turniejowy   Strona 5

2. Start rozstawny lub Start w określonym czasie (rundy, w których grupy startują 
jedna po drugiej na danym dołku): Gracz powinien rozpocząć grę o czasie 
wyznaczonym przez Dyrektora Turnieju. Sugeruje się, by gracze zameldowali 
się u startera dziesięć minut przed określonych dla nich czasem. Gracze 
mogą trenować, dopóki starter nie ogłosi czasu dwóch minut ich grupie,  
o ile trening nie przeszkadza graczom na polu.

C. Gracz jest wyłącznie odpowiedzialny za bycie gotowym do gry o czasie  
określającym start jego rundy.

D. Jeśli gracz nie jest obecny, gdy nastąpi jego kolej rzutu, osoba zapisująca wyniki 
powinna zezwolić na 30 sekund oczekiwania. Jeśli gracz nie wykonał rzutu po  
upływie 30 sekund, jako wynik danego dołka należy wpisać wynik par plus cztery. 
Ta procedura jest kontynuowana na każdym kolejnym dołku, na którym gracz 
jest nieobecny. Żaden dołek nie może być powtórzony. Jeśli opuszczona została 
pełna runda lub gdy gracz nie ukończył rundy, gracz może zostać zdyskwalifiko- 
wany decyzją Dyrektora Turnieju.

E. Gracze spóźnieni na rundę o starcie jednoczesnym lub o określonym czasie startu 
są odpowiedzialni za zameldowanie się u DT, w Centrum Turniejowym lub u Star- 
tera, aby poznać swoją właściwą grupę startową i są wyłącznie odpowiedzialni za 
rozpoczęcie gry z tą grupą gry lub grupą utworzoną przez DT w związku z nie- 
obecnością gracza. Gracz otrzyma wynik par plus 4 punkty za każdy dołek, który 
grupa ukończyła lub na którym zakończyła wykonywanie rzutów z tee. Prowadzenie 
rozgrywki z dowolną inną grupą stanowi próbę zdobycia przewagi kompetytywnej 
i jest jednoznaczne z dyskwalifikacją.

1.06 Grupowanie i dzielenie 
A. Gracze profesjonalni i amatorzy nie powinni być grupowani razem.  

Dywizje powinny być grupowane razem jak tylko możliwe. 
B. Wszyscy gracze w obrębie dywizji powinni być grupowani przed pierwszą rundą 

zgodnie z jedną z poniższych metod: 
1. Grupowanie losowe; gracze w obrębie dywizji mogą być grupowani losowo 

przed pierwszą rundą.
2. Grupowanie ratingiem; gracze w obrębie dywizji mogą być grupowani  

ratingiem aby utworzyć grupy przed pierwszą rundą. Gracz o najwyższym 
ratingu startuje z dołka o najniższym numerze, drugi najlepiej notowany gracz 
startuje na kolejnym dołku, itd. Proces ten jest kontynuowany aż do momentu  
zapełnienia wszystkich dołków. Na przykład, dywizja składająca się z 12-stu 
graczy rozlokowana na trzech dołkach zgodnie z wysokością ratingu będzie 
wyglądała następująco:

   Dołek 1: Gracze 1, 4, 7 oraz 10
   Dołek 2: Gracze 2, 5, 8 oraz 11
   Dołek 3: Gracze 3, 6, 9 oraz 12



Strona 6  PDGA Przewodnik Turniejowy 1.06  — 1.07

3. W przypadku dywizji wystarczająco dużej, by znaleźć się w wielu pulach lub 
sekcjach, należy dzielić graczy według ratingu (przykład: 72 najwyższe ratingi 
w Puli A i 72 najniższe ratingi w Puli B), a następnie dobierać losowo w obrę-
bie każdej puli przed pierwszą rundą. 

4. Wydarzenia rangi C dopuszczają losowe mieszanie dywizji podczas grupowa-
nia (TYLKO przed pierwszą rundą) z tym wyjątkiem, że gracze dywizji Junior II 

 - Junior VI powinni być mieszani tylko z innymi graczami z tych samych dywizji.
C. W kolejnych rundach gracze powinni być grupowani według dywizji,  

jak tylko możliwe.
D. W obrębie dywizji gracze powinni być grupowani według najniższego wyniku. 

(Patrz 1.09 Remisy  dla rozstrzygnięcia remisów). Grupa z najniższymi wynikami 
zaczyna na dołku o najniższym numerze i tak kolejno. Jeśli start odbywa się  
o określonej porze, grupa z najniższymi wynikami startuje jako ostatnia.

E. Rozstrzyganie remisów dla równych wyników całkowitych (patrz 1.09. Remisy). 
F. Aby wspierać uczciwość, grupy nie mogą składać się z mniej niż trzech graczy, 

z wyjątkiem wystąpienia okoliczności, które Dyrektor Turnieju uzna za wyższą 
konieczność. W przypadkach, gdy mniej niż trzech graczy ma grać razem, 
wyznaczony sędzia turniejowy musi towarzyszyć grupie i może grać, jeśli tylko  
nie przeszkadza to rywalizującym graczom. 

G. G. Grupy nie mogą mieć więcej niż pięciu graczy i powinny być ograniczane  
do czterech graczy, ilekroć jest to możliwe.

H. Jeśli uczestników jest więcej niż może zagrać razem w jednej rundzie, grupę za-
wodników można podzielić na sekcje lub pule. Gracze w obrębie dywizji muszą 
rozgrywać dokładnie ten sam układ pola podczas zawodów.

I. Jeśli warunki wpływają na grę inaczej dla różnych sekcji, Dyrektor Turnieju może 
rozważyć zastosowanie procedury dzielenia na sekcje w celu określenia awansu. 
W takim przypadku proporcjonalna liczba graczy awansujących byłaby wyłoniona 
z każdej sekcji według wyniku, a ten nie byłby przenoszony dalej.

J. Tworzenie w pierwszej rundzie “Super grupy” dla celów medialnych jest  
niedozwolone,   chyba że jest dostępna relacja na żywo i uzyskano wcześniej  
zgodę każdego gracza w grupie i Tour Menedżera PDGA.

1.07 Zawieszenie gry
Bezpieczeństwo uczestników podczas wydarzeń sankcjonowanych przez PDGA ma 
pierwszorzędne znaczenie. Zachęca się DT do korzystania ze wszystkich dostępnych 
zasobów, takich jak detektory wyładowań atmosferycznych i mapy pogody online 
(które wyświetlają burze z piorunami zmierzające do danego obszaru) w celu za- 
wieszenia gry, zanim warunki staną się niebezpieczne dla graczy, obsługi i widzów. 
(Patrz: Polityka PDGA dotycząca zawieszenia i anulowania trwającego wydarzenia)
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A. Jeśli, zdaniem Dyrektora Turnieju, burza, nadmierne opady lub niebezpieczne 
warunki sprawiają, że kontynuowanie gry jest niepraktyczne lub niebezpieczne, 
turniej powinien zostać zawieszony. Sygnał do zawieszenia gry powinien zostać 
ogłoszony w taki sam sposób, jak sygnał do rozpoczęcia gry, ale za pomocą 
trzech krótkich sygnałów. Sygnały powinny zostać powtórzone przynajmniej raz 
w ciągu jednej minuty, a Dyrektor Turnieju powinien dołożyć wszelkich starań, 
aby upewnić się, że wszystkie grupy mogły usłyszeć sygnał.

B. Gracze muszą natychmiast przerwać grę i oznaczyć lie każdego członka grupy. 
Obiekt naturalny jest wystarczający do oznaczenia przybliżonego lie, z którego 
gracz wznowi grę. Gracze powinni się schronić. W razie potrzeby gracze powinni 
wrócić do obszaru pierwszego tee, domku klubowego, Centrum Turniejowego 
lub do obszaru wyznaczonego przez Dyrektora Turnieju. Zawieszenie gry będzie 
trwało co najmniej trzydzieści minut od sygnału zawieszenia. 

C. Gracze wznawiają grę z ich przybliżonych lie ustalonych w momencie zawieszenia 
rundy. Przybliżone lie jest określane przez większość grupy.

D. Po tym, jak dyrektor turnieju oceni warunki, gra zostaje wznowiona (nie wcześniej 
niż trzydzieści minut po zawieszeniu gry) lub zawieszenie zostaje przedłużone.

E. Gra zostaje wznowiona za pomocą tych samych sygnałów, co na początku rundy: 
dwuminutowe ostrzeżenie składające się z dwóch krótkich sygnałów, a następnie 
jednego długiego sygnału dwie minuty później, by ogłosić wznowienie rundy.

F. Dyrektor Turnieju może przełożyć niekompletną część rundy na późniejszy termin  
w ramach zaplanowanego turnieju, jeżeli według opinii Dyrektora Turnieju  
warunki nie ulegną poprawie lub jeśli zmrok zapadnie przed zakładanym 

 czasem zakończenia. (Patrz: Polityka PDGA dotycząca zawieszenia i anulowania 
trwającego wydarzenia)

G. Wyniki częściowe rundy są przenoszone do zakończenia rundy niezależnie od  
momentu wznowienia rundy.

H. Gracz, który przestaje grać przed sygnałem do przerwania, otrzymuje dwa rzuty 
karne, jeśli według Dyrektora Turnieju gracz przestał grać przedwcześnie.

I. Dyrektor turnieju dołoży wszelkich starań, aby wszystkie rundy turnieju zostały 
ukończone zgodnie z harmonogramem.
1. Jeśli zaplanowano łącznie trzy lub więcej rund kwalifikacyjnych, wszyscy 

gracze muszą ukończyć co najmniej jedną rundę, aby wydarzenie zostało 
uznane za oficjalne.

2. Jeśli zaplanowano łącznie cztery lub więcej rundy kwalifikacyjnych, wszyscy 
gracze muszą ukończyć co najmniej dwie rundy, aby wydarzenie zostało 
uznane za oficjalne.

3. Jeśli kryteria te nie zostaną spełnione, wydarzenie powinno zostać przełożo 
ne. Jeśli przełożenie jest niemożliwe i/lub gracze nie mogą wziąć udziału, 
zostaną zwrócone wszystkie koszty minus zestaw startowy gracza, opłaty 
PDGA i inne opłaty związane z wydarzeniem. 
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J.  Wszystkie zawieszone rundy powinny zostać ukończone, chyba że istnieją  
warunki, które to uniemożliwiają. Jeśli takie warunki istnieją, za ostateczne  
uznaje się wyniki ostatniej ukończonej rundy, o ile spełnione są niezbędne 

 wymagania dotyczące rundy. (Patrz Polityka PDGA dotycząca zawieszenia  
i anulowania trwającego wydarzenia)

K. Ukończenie zawieszonej rundy ma wyższy priorytet niż kolejne rundy, w związku 
z czym kolejne rundy powinny być anulowane celem zakończenia zawieszonej 
rundy.

1.08 Ograniczenie liczby miejsc (cięcie)
A.  Liczba miejsc może zostać ograniczona (cięcie) na półfinały lub finały decyzją 

Dyrektora Turnieju, o ile zostało to ogłoszone z dużym wyprzedzeniem przed 
wydarzeniem.

B. Jeśli zostało to wcześniej ogłoszone przez Dyrektora Turnieju, wszystkie remisy 
 w ciętym półfinale lub finale zostaną rozstrzygnięte przez rozstrzygnięcia  

remisów. (Patrz Sekcja 1.9)
C. Wymagana jest linia cięcia na lub powyżej linii wypłat, aby wszyscy gracze, którzy 

przekroczą linię cięcia otrzymali wypłatę. Jedyny wyjątek może być spowodowa-
ny postanowieniami Polityki dotyczącej złych warunków pogodowych, zgodnie  
z którą zakończono wydarzenie. (Patrz Polityka PDGA dotycząca zawieszenia  
i anulowania trwającego wydarzenia)

D. Każdy dopuszczony gracz, który zdecyduje się nie brać udziału w półfinałach 
lub finałach, otrzyma miejsce w rankingu oraz wygraną pieniężną lub nagrody 
odpowiadające ukończeniu na ostatnim miejscu po ograniczeniu liczby miejsc.

E. Wydarzenia z więcej niż dwiema rundami muszą ogłaszać wypłaty (w tym całą 
dodaną gotówkę) przed rozpoczęciem ostatniej rundy.

F. Rundy pocieszenia dla graczy którzy nie osiągną linii cięcia w turnieju nie są 
brane pod uwagę, ponieważ rundy pocieszenia następują po wydarzeniu,  
NIE są oficjalne, NIE będą zgłaszane ani nie wpłyną na ranking graczy w turnieju. 
Żadna z takich rund pocieszenia NIE może wpływać na planowanie oficjalnych 
rund turniejowych.

1.09 Remisy
A. Pomiędzy rundami, gdy grupy są resetowane, miejsca remisujące powinny 

zostać rozstrzygnięte. Gracz z najniższym wynikiem w ostatniej rundzie będzie 
miał najwyższą pozycję, gdy miejsca zostaną zresetowane. W przypadku remisów 
o najniższej liczbie punktów we wszystkich poprzednich rundach, remisy zostaną 
rozstrzygnięte przez niższy numer PDGA, który uzyska wyższą pozycję wśród 
remisujących graczy, a następnie alfabetycznie według nazwiska dla wszystkich 
remisujących graczy bez numeru PDGA.
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B. Poza przypadkami wymienionymi poniżej w 1.09.D, ostateczne remisy o pierwsze 
miejsce w każdej dywizji lub związane z ograniczeniem liczby miejsc muszą zostać 
rozstrzygnięte przez grę w trybie nagłej śmierci. Gra w trybie nagłej śmierci 
powinna rozpocząć się od dołka numer jeden, chyba że inne numery dołków lub 
seria dołków zostanie wyznaczona przez Dyrektora Turnieju przed rozpoczęciem 
turnieju. W celu rozstrzygnięcia remisu o pierwsze miejsce pod żadnym pozorem 
nie wolno używać żadnego innego trybu, jak gorąca runda, wyniki łeb-w-łeb itp.

C. Nagrody rzeczowe lub pieniądze za pierwsze miejsce muszą zostać przekazane 
zwycięzcy dywizji i zostać ogłoszone w wynikach wydarzenia. Nagrody pieniężne 
lub rzeczowe nie mogą być równomiernie rozdzielone pomiędzy graczy remisu- 
jących o pierwsze miejsce, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej w 1.09.D. 

D. Wyjątki od wymogu rozstrzygania remisów o pierwsze miejsce: 
(1)  Remis o pierwsze miejsce w wydarzeniu flex start, gdy zawodnik remisujący 

opuścił już wydarzenie.
(2)  Remis o pierwsze miejsce, spowodowany koniecznością anulowania  

wydarzenia ze względu na niebezpieczne warunki, gdy nie ma czasu podczas 
pierwotnie zaplanowanego finałowego dnia turnieju aby ukończyć wydarzenie 
lub rozstrzygnąć remis o pierwsze miejsce. W żadnym wypadku nie należy 
oczekiwać od graczy lub prosić ich o powrót w dniu następującym po ostatnim 
dniu pierwotnie zaplanowanych rund, aby dokończyć wydarzenie. 

 Jeśli dogrywka w trybie nagłej śmierci nie może być przeprowadzona podczas 
ostatniego dnia pierwotnie zaplanowanych rund danego turnieju, ogłaszany 
jest remis o pierwsze miejsce a gracze dzielą tytuł mistrza oraz nagrodę pie-
niężną i nagrody za miejsce w rankingu graczy. (Jeśli dwaj gracze remisują 

 o pierwsze miejsce, dzielą nagrody i nagrody pieniężne za pierwsze i drugie.)
E. Ostateczne remisy o inne miejsca są oficjalnie rejestrowane jako remisy. 
 Dystrybucja nagród pieniężnych wśród remisujących graczy (o inne niż pierwsze 

miejsce) jest określona poprzez dodanie całkowitej wypłaty pieniężnej przy-
dzielonej miejscom zajętym przez remisujących graczy i podzielona przez liczbę 
remisujących zawodników. Dystrybucja trofeów wśród remisujących może być 
określona przez dogrywkę w trybie nagłej śmierci lub dowolną konkurencję 
związaną z umiejętnościami disc golfowymi, określoną przez Dyrektora Turnieju, 
ale tylko w celu przyznania trofeów; wynik graczy musi zostać oficjalnie 

 zarejestrowany jako remis.

1.10 Dystrybucja nagród	(1.10.A.	zawieszony	w	2018	r.)
A.  Każdy gracz przyjmujący pieniądze w dywizji Pro na wydarzeniu sankcjonowanym 

przez PDGA (z wyjątkiem lig) musi być aktualnym członkiem PDGA klasy Pro.  
W przypadku graczy, którzy nie są aktualnymi członkami PDGA klasy Pro i chcą 
przyjąć pieniądze, opłata członkowska za ich nowe członkostwo Pro lub uaktual- 
nione członkostwo (jeśli aktualne to  Amator) lub odnowienie członkostwa Pro 
jest pobierana z ich wygranej przez Dyrektora Turnieju i przekazywana do PDGA.
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B. Gracz Amator grający w dywizji Pro nie może przyjąć towarów w zastępstwie 
nagrody pieniężnej; może jedynie przyjąć trofeum (jeśli jest dostępne). 

 Wszystkie wypłaty pieniężne na tym miejscu i poniżej przesuwane są o jedno 
miejsce niżej powodując dodatkową wypłatę dla jednego miejsca.

C. Wszelkie nagrody (rzeczowe lub pieniądze) odrzucone przez gracza muszą prze-
jść niżej na kolejne miejsce w rankingu. (Przykład: Jeśli gracz, który zajmie trzecie 
miejsce, odrzuci swoją nagrodę, gracz na czwartym miejscu otrzyma nagrodę 
dla trzeciego miejsca, gracz na piątym miejscu otrzyma nagrodę dla czwartego 
miejsca itd.) Organizator turnieju może zatrzymać nagrody odrzucone przez 
wszystkich graczy w obrębie dywizji, jedynie wtedy, gdy nagrody przeszły przez 
wszystkie zajęte miejsca.

D. Korzystanie ze skinów (i innych podobnych formatów) jest dozwolone na  
wydarzeniach PDGA, ale wyniki te nie mogą określać ogólnej pozycji zawodnika 
w wydarzeniu, a nagrody nie są przyznawane w odniesieniu do zdobyczy gracza.

E. Wszelkie nagrody, które wygrał gracz, zostaną rozdane podczas zakończenia 
wydarzenia, po zestawieniu i weryfikacji wyników.
1. Dyrektorzy Turnieju mogą przyznać nagrody wcześniej, według własnego 

uznania.
2. Gracze, którzy odejdą przed oficjalnym wręczeniem nagród, nie tracą swoich 

wygranych, ale są odpowiedzialni za skontaktowanie się z DT tak szybko, jak 
to możliwe, w celu zgłoszenia wygranej, oraz są odpowiedzialni za wszelkie 
dodatkowe koszty wysyłki.

3. Jeżeli DT wykorzystuje płatności elektroniczne (takie jak PayPal) do przekazy-
wania nagród pieniężnych w klasie Pro, nagrody te muszą zostać rozdzielone 
w ciągu dwóch dni roboczych od zakończenia wydarzenia. DT muszą zapewnić 
gotówkę lub czeki osobom, które nie mają możliwości otrzymania płatności 
drogą elektroniczną.

4. Jeżeli TD wykorzystuje bony towarowe dla amatorskich wypłat, muszą one 
być przekazane podczas wydarzenia lub poprzez wypełnienie online.

5. Wszelkie nagrody (pieniądze lub towar), które nie zostaną odebrane  
(bez winy DT) sześć miesięcy po zakończeniu wydarzenia, zostaną utracone 
przez gracza. DT muszą podjąć wszelkie starania, aby zapewnić wypłatę 
graczowi, kontaktując się z nim, oferując wysyłkę itp. 

1.11 Sędziowie
A.  Aby być Certyfikowanym Sędzią, należy być aktualnym członkiem PDGA  

i uzyskać certyfikat po zdaniu Egzaminu Sędziowskiego PDGA. Przy istotnych 
zmianach Reguł gry, Zarząd PDGA może wymagać od Certyfikowanych Sędziów 
zdania zaktualizowanego egzaminu w celu zachowania statusu Certyfikowanego 
Sędziego.
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B. Dyrektorzy Turniejów (i Asystenci DT) muszą być aktualnymi Certyfikowanymi 
Sędziami, aby zakładać lub przeprowadzić wydarzenia sankcjonowane przez 
PDGA.

C. Wszyscy gracze, którzy chcą rywalizować w dowolnych wydarzeniach Elite Series 
/ National Tour lub Major sankcjonowanych przez PDGA muszą być Certyfikowa- 
nymi Sędziami. Egzamin jest oparty o Oficjalne reguły gry w disc golfa PDGA  
i Przewodnik turniejowy PDGA.

D. Bycie Certyfikowanym Sędzią NIE czyni osoby Sędzią Turniejowym uprawnionym 
do rozstrzygania podczas wydarzeń PDGA.

1.12 Sędziowie Turniejowi
A. Jedynie Dyrektor Turnieju, wyznaczeni przez Dyrektora Turnieju Certyfikowani 

Sędziowie, lub delegowany przez PDGA Marshal, są Sędziami Turniejowymi 
danego wydarzenia.

B. Na sankcjonowanych przez PDGA wydarzeniach jedynie Sędziowie Turniejowi 
mogą dokonywać rozstrzygnięć poza naruszeniami, które zgodnie z regułami, 
mogą zostać zgłoszone przez samych graczy lub przez samą grupę graczy.

C. Widzowie nie są Sędziami Turniejowymi i NIE mogą rozstrzygać. Gracze danego 
wydarzenia, którzy nie są wyznaczeni jako Sędziowie Turniejowi i nie grają aktywnie 
w danej rundzie (zakończyli grę, albo jeszcze nie rozpoczęli gry) są uważani za 
widzów.

D. Każdy Sędzia Turniejowy musi zawsze mieć przy sobie kopię reguł turnieju/pola, 
jak i Reguł PDGA.

E. Jeśli wyznaczony Sędzia Turniejowy współzawodniczy w turnieju, NIE może 
pełnić żadnej funkcji rozstrzygającej w obrębie własnej dywizji, poza wynikającą  
z członkostwa w grupie graczy, dozwolonej regułami.

F. Decyzja Sędziego Turniejowego zastępuje decyzję grupy graczy, ale można się 
od niej odwołać się do Sędziego Głównego, którym jest Dyrektorem Turnieju  
lub wyznaczony przez niego Sędzia Główny.

G. Dyrektor Turnieju może upoważnić wolontariuszy do pełnienia funkcji obserwatora 
w określonym celu obserwacji, ale rozstrzygnięcie obserwatora NIE zastępuje 
decyzji grupy.

1.13 Bezpieczeństwo młodzieży
Odpowiedzialność rodziców i opiekunów za graczy juniorów podczas turniejów
Rodzice i opiekunowie muszą być odpowiedzialni za swoje dzieci podczas wydarzeń 
sankcjonowanych przez PDGA. Podczas wydarzeń ani obsługa PDGA ani obsługa 
turnieju nie jest odpowiedzialna za dzieci graczy turniejowych, widzów, itp. rodzice  
i opiekunowie nie mogą pozostawiać dzieci bez opieki w miejscu rejestrowania wy- 
ników lub w jego pobliżu, w domku klubowym ani żadnym innym miejscu na turnieju. 
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Podczas rund turniejowych graczom dywizji MJ3, FJ3, MJ4, FJ4, MJ5, FJ5, MJ6, i FJ6 
muszą towarzyszyć rodzice lub opiekunowie. Dodatkowo, każdemu graczowi poniżej 
13-tego roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun niezależnie od dywizji,  
w której gra. Jeden rodzic lub opiekun może być odpowiedzialny za wielu graczy 
juniorów w tej samej grupie za zgodą wszystkich rodziców i opiekunów udzieloną 
przed rozpoczęciem rund turniejowych. Graczom dywizji Mj1, Fj1, MJ2 oraz Fj2 
podczas rund turniejowych mogą towarzyszyć rodzice lub opiekunowie.
Podczas rund turniejowych sankcjonowanych przez PDGA rodzice i opiekunowie 
towarzyszący graczom dywizji juniorów:

• MOGĄ pełnić rolę caddiego; pomagać graczom juniorom w wyborze  
dysków, rzutów, interpretacji przepisów lub zapisywaniu wyników.

• NIE MOGĄ rozstrzygać lub potwierdzać zgłoszonych naruszeń takich jak 
błąd kroków, naruszenia etykiety, itp.

• MUSZĄ wspierać prawidłowe postawy sportowe przez okazywanie 
 pozytywnego wsparcia wszystkim graczom juniorom w grupie.
• MUSZĄ postawić emocjonalne i fizyczne samopoczucie wszystkich graczy 

juniorów w grupie ponad własną wolę zwycięstwa.
• MUSZĄ powstrzymać się od używania obelżywego lub wulgarnego języka.
• MUSZĄ powstrzymać się od używania narkotyków, alkoholu i wyrobów 

tytoniowych.
Nieprzestrzeganie obowiązków rodzica/opiekuna może skutkować dyskwalifikacją 
gracza juniora lub usunięciem rodzica/opiekuna oraz juniora któremu towarzyszy  
z miejsca wydarzenia przez Dyrektora Turnieju.

Sekcja 2: Kwalifikacja do dywizji
2.01 Zasady ogólne 
A. Gracze nie mogą wejść do dywizji, do której nie mogą być dopuszczeni  

ze względu na swój status członkowski, klasę gracza, płeć, wiek lub rating.  
Szczegółowe informacje znajdują się online w tabeli Dywizje, Ratingi  
i Współczynniki punktowe.

B. Gracz jest wyłącznie odpowiedzialny za rozpoznanie dywizji, w której jest 
dopuszczony do rywalizacji. Gra w nieodpowiedniej dywizji może skutkować 
dyskwalifikacją z wydarzenia i/lub zawieszeniem podczas wydarzeń PDGA.  
(Patrz: 2.02 Wyjątki)

C. Jeśli po rozpoczęciu wydarzenia Dyrektor Turnieju odkryje, że gracz znajduje się 
w dywizji, do której nie jest dopuszczony, może przenieść tego gracza do właści-
wej dywizji na kolejne rundy, ale TYLKO jeżeli obie dywizje rozgrywały ten sam 
układ pola. W przeciwnym wypadku, gracz musi zostać usunięty z wydarzenia.
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D. Gracze mogą rywalizować tylko w jednej dywizji podczas jednego wydarzenia, 
chyba że wydarzenie ma różne dywizje rywalizujące w różnych dniach widniejące 
jako odrębne wpisy w kalendarzu PDGA.

E. Gracz musi wyraźnie określić swoją tożsamość nazwiskiem i numerem PDGA 
podczas rywalizacji w wydarzeniu sankcjonowanym przez PDGA. Gracze, którzy 
chcą pozostać anonimowi lub przyjmą fałszywą tożsamość zostaną zdyskwalifiko- 
wani z wydarzenia i będą zagrożeni zawieszeniem podczas PDGA tour.

F. Profesjonalni gracze grający w dywizji Profesjonalnej rywalizują o pieniądze. 
Gracze amatorzy grający w dywizji Profesjonalnej mogą przyjmować pieniądze 
jedynie stając się Profesjonalistami lub mogą odrzucić pieniądze i zaakceptować 
jedynie trofeum (jeśli jest dostępne), aby zachować status Amatora. (Patrz Sekcja 
1.10 Dystrybucja nagród A i B)

G. Gracze grający w dywizji Amatorskiej walczą o trofea i/lub nagrody.
H. Gracze płci żeńskiej mogą współzawodniczyć w dywizjach mieszanych, jeśli sobie 

tego życzą, ale zawodnicy płci męskiej nie mogą rywalizować w dywizjach kobiet. 
(Patrz: strona internetowa PDGA w przypadku zmiany płci w sporcie.)

I. Gracz Amator może rywalizować w dowolnej dywizji Profesjonalnej,  
do której jest dopuszczony w oparciu o wiek, płeć i format wydarzenia.

J. Profesjonalny członek PDGA Professional może rywalizować w dywizjach 
 Amatorskich jedynie w szczególnych przypadkach. (Szczegóły w Sekcji 2.04)
K. Dyrektor Turnieju może ograniczyć dywizje oferowane podczas wydarzenia 
 poprzez wskazanie ograniczenia w formularzu rejestracyjnym. W przypadku 
 braku takiej informacji, Dyrektor Turnieju powinien zaoferować współzawod-

nictwo w każdej dywizji, w której chce konkurować czterech lub więcej graczy 
do niej dopuszczonych. Dyrektorzy Turnieju mogą według własnego uznania 
oferować dywizje o liczbie graczy mniejszej od czterech. (Patrz sekcja 1.03 H)

L. Członkowie PDGA powinni mieć możliwość zagrania w dowolnej dywizji do 
której są dopuszczeni, jeśli Dyrektor Turnieju zaoferował daną dywizję. Wszystkie 
lokalne reguły, które zmuszają gracza do zmiany dywizji na podstawie poprzed-
nich osiągnięć, są nieważne i nie mają zastosowania w przypadku wydarzeń 
sankcjonowanych przez PDGA. 

2.02 Wyjątki
A. Gracze mogą wejść do dywizji opartej o rating, do której nie byliby w innym 

przypadku dopuszczeni, tylko pod określonymi poniżej warunkami:
1.  Jeśli Tour Menedżer PDGA przed wydarzeniem wyraził na to zgodę.
2. Gracze, którzy nie są dopuszczeni do dywizji z powodu aktualizacji ratingu mo- 

gą uczestniczyć w przeciągu dwóch tygodni od aktualizacji, jeśli są wstępnie  
zarejestrowani na dane wydarzenie i jeśli zgadza się na to Dyrektor Turnieju. 

3. W przypadku rywalizacji o punkty stosowane w Seriach (Patrz Sekcja 2.02 B).
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B. Gracze mogą mieć prawo wejścia do dywizji opartej o rating, do której nie byliby 
dopuszczen w ramach punktów Serii, pod warunkiem, że:
1.  Dyrektor Serii skontaktował się z PDGA i otrzymał uprzednią zgodę od  

PDGA Tour Menedżera.
2. Seria pozwala graczom pozostać w dywizji podczas trwania całej Serii.
3. Gracz nie startował w wyższej dywizji ani razu podczas trwania Serii.
4. Rating zawodnika nie przekracza 20 punktów powyżej pułapu ratingowego 

dla dywizji, w której chcą rywalizować.

2.03 Rekwalifikacja Profesjonalisty / Amatora
Z Profesjonalisty na Amatora 
A. Gracze zarejestrowani przez PDGA jako Profesjonaliści mogą wnosić do 

Menedżera ds. Członkostwa PDGA lub PDGA Tour Menedżera o rekwalifikację 
na Amatora, ale muszą spełnić wszystkie wymagania, aby dokonać rekwalifikacji. 

Z Amatora na Profesjonalistę 
A. Amator, który chce zmienić swoją kwalifikację na Profesjonalną może to zrobić, 

kontaktując się z Menedżerem ds. Członkostwa PDGA.
B. Gracz Amator jest automatycznie rekwalifikowany na Profesjonalistę, gdy  

zaakceptował nagrodę pieniężną podczas rywalizacji w dywizji Profesjonalnej. 
(Patrz: Sekcja 1.10 Dystrybucja nagród A i B). Przyjmowanie nagród pieniężnych 
za wygraną w konkursie dodatkowym, takim jak pula za asa, nagroda za najwyż- 
szą pozycję w grupie podczas rundy lub konkurs CTP, nie powoduje konieczności 
zmiany amatorskiego statusu gracza.

2.04 Pro grający Am / Am grający Pro 
A.  Zawodowcy mogą rywalizować w dywizjach amatorskich oferowanych na  

wydarzeniach PDGA Rangi A, B i C, do których są dopuszczeni w oparciu  
o rating gracza, wiek i płeć, zgodnie z sekcją PRO GRAJĄCY AM tabeli Dywizje, 
Ratingi, Współczynniki punktowe.

B. Tacy gracze otrzymują za swoje osiągnięcia punkty amatorskie, ale punkty te nie 
są brane pod uwagę przy nagrodach dla Pro na koniec roku i zaproszeniach na 
Pro Worlds.

C. Zawodnicy amatorzy rywalizujący w dywizjach Pro otrzymują punkty Pro za swoje 
osiągnięcia, ale te punkty nie są brane pod uwagę przy nagrodach dla Amatorów 
na koniec roku i zaproszeniach na Amateur Worlds.

2.05 Prawdziwie amatorski
“Prawdziwie amatorski” to określenie używane przez PDGA w odniesieniu do tych 
amatorskich wydarzeń lub amatorskiej części wydarzenia, które promują prawdziwego 
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ducha amatorskiego sportu oferując jedynie trofea dla najlepszych graczy turnie-
ju,a nie wypłatę w towarze. W zamian wszyscy gracze uczestniczący w wydarzeniu 
otrzymują taką samą wartość poprzez doświadczenie turniejowe i zapewnione 
udogodnienia turniejowe. (Patrz Wytyczne dla prawdziwie amatorskich wydarzeń na 
www.pdga.com).

Sekcja 3: Kodeks postępowania gracza
3.01 Zasady ogólne 
A. Wszyscy członkowie PDGA powinni powstrzymać się od jakichkolwiek działań, 

które są szkodliwe dla gry w disc golfa i PDGA, zarówno na polu, jak i poza nim.
B. Wszyscy gracze muszą przestrzegać Oficjalnych reguł gry w disc golfa PDGA  

i Przewodnika turniejowego PDGA.
C. Gracze nie mają prawa posiadać słyszalnych telefonów komórkowych lub 

pagerów na polu podczas jakiejkolwiek kompetytywnej rundy. Ponadto osobiste 
odtwarzacze muzyczne i inne urządzenia muszą być używane wyłącznie  
w słuchawkach osobistych, a ich głośność musi być utrzymywana na takim 

 poziomie, by nie były słyszalne dla innych graczy, by nie przeszkadzały graczowi  
w efektywnym komunikowaniu się z jego grupą podczas zadań związanych 
z zapisywaniem wyników lub nie powodowały zagrożenia dla gracza, przez 
zagłuszenie ostrzeżenia “Fore!” ogłaszanych przez innych graczy lub sygnałów 
ostrzegawczych Dyrektora Turnieju. Brak pełnej interakcji z grupą spowodowany 
korzystaniem z osobistych odtwarzaczy muzyki i innych urządzeń jest uznawany 
za naruszenie etykiety podlegające regułom i karom dotyczącym naruszenia 
etykiety.

D. Zwierzęta nie mogą towarzyszyć graczom z wyjątkiem graczy, których niepełno-
sprawność lub stan zdrowia wymaga korzystania z akredytowanych zwierząt 
towarzyszących. Gracze są zobowiązani poinformować Dyrektora Turnieju  
o korzystaniu z pomocy akredytowanych zwierząt towarzyszących podczas gry.

E. PDGA zastrzega sobie prawo do określenia i egzekwowania dalszych działań 
dyscyplinarnych wobec swoich graczy i członków, co może skutkować okresem 
próbnym lub zawieszeniem podczas wydarzeń sankcjonowanych przez PDGA 
lub trwałą utratą członkostwa w PDGA. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj 
się z polityką i procedurami dyscyplinarnymi PDGA.

3.02 Tempo gry
A.  Wszyscy zawodnicy powinni grać bez zbędnej zwłoki i dołożyć wszelkich starań, 

aby nadążyć za grupą przed nimi. Oczekuje się, że gracze szybko przejdą z 
miejsca ukończenia jednego dołka do obszaru tee następnego dołka. Wszelkie 
nieuzasadnione opóźnienia nie powinny wpływać na tempo gry w grupie za 
nimi. Ponadto podczas przemieszczania się po fairwayu, gracz nie powinien bez 
uzasadnienia opóźniać gry swoimi działaniami.
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B. Zawodnik powodujący nieuzasadnione opóźnienia może otrzymać karę za prze-
kroczenie czasu od grupy grającej lub Sędziego Turniejowego. Patrz: Reguły gry 
PDGA 802.03 Przekroczenie czasu dla określenia kar.

3.03 Nieodpowiednie zachowanie gracza 
A. PDGA stosuje rygorystyczną politykę dotyczącą nieodpowiedniego zachowa-

nia podczas wydarzeń, a także odpowiednich wypowiedzi w mediach. Każde 
zachowanie uznane za nieprofesjonalne podlega ostrzeżeniu turniejowemu lub 
natychmiastowej dyskwalifikacji przez Dyrektora Turnieju, a także może podlegać 
dalszym działaniom dyscyplinarnym ze strony PDGA.

B. Oczekuje się, że gracze będą zachowywać się w profesjonalny i sportowy sposób, 
biorąc udział w wydarzeniach sankcjonowanych przez PDGA. Działania, które 
naruszają to postanowienie, obejmują między innymi:
1. Otwarte i powtarzające się używanie obelżywego lub wulgarnego języka
2. Rzucanie przedmiotami w złości (inne niż dyski w grze)
3. Jawna niegrzeczność wobec każdego obecnego
4. Celowe i jawne niszczenie, nadużywanie lub wandalizm mienia, w tym życia 

zwierząt i roślin
5. Oszukiwanie: umyślna próba obejścia reguł gry
6. Ataki fizyczne lub zachowania zagrażające każdemu obecnemu
7. Działania niezgodne z miejscowymi przepisami prawa lub rozporządzenia-

mi, regulaminem parku lub regulaminem pola disc golfowego. Dyrektorzy 
Turnieju mają prawo dyskwalifikacji gracza na podstawie wagi nieodpowied-
niego zachowania. Oficjalne ostrzeżenie turniejowe przed dyskwalifikacją 
może zostać wystosowane przez Dyrektora Turnieju, jeśli jest uzasadnione.

8. Posiadanie nielegalnych substancji naruszające miejscowe przepisy.  
Używanie marihuany nie jest dozwolone na wydarzeniach PDGA, niezależnie 
od przepisów miejscowych, ani posiadania medycznej karty marihuany.

9. Nadmierne używanie alkoholu lub publiczne odurzanie się na miejscu turnieju.
10. Posiadanie alkoholu od rozpoczęcia gry, do momentu zwrócenia karty wyni-

ków gracza, jest niedozwolone. Takie posiadanie skutkuje natychmiastową 
dyskwalifikacją na wydarzeniach sankcjonowanych przez PDGA Rangi B lub 
wyższej. Dyrektor Turnieju może według własnego uznania zdecydować się 
na wystosowanie ostrzeżenia graczowi popełniającemu wykroczenia zamiast 
dyskwalifikować go, dotyczy to jednak wyłącznie wydarzeń sankcjonowanych 
przez PDGA Rangi C lub niższej. Jeśli gracz otrzymał wcześniej ostrzeżenie za 
posiadaniu alkoholu na tym samym wydarzeniu, wszystkie kolejne naruszenia 
skutkują natychmiastową dyskwalifikacją.
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11. Nagminne niestosowanie się lub odmowa przestrzegania reguł gry w disc 
golfa podczas zawodów.

12. Brak, odmowa współpracy lub utrudnianie jakiegokolwiek dochodzenia 
prowadzonego przez sędziego w związku z zachowaniem zawodnika lub 
zachowaniem innego zawodnika.

13. Celowe dążenie do manipulowania ratingiem gracza poprzez umyślne 
 zagrania nieprawidłowe lub wycofanie się.

C. Gracze są zobowiązani do zgłaszania wszelkich nieodpowiednich zachowań gracza 
Sędziemu Turniejowemu jeśli jest dostępny na miejscu lub Dyrektorowi Turnieju 
bezpośrednio po zakończeniu rundy.

D. Dyrektorzy Turniejów są zobowiązani do zgłaszania wszelkich dyskwalifikacji  
i nieodpowieniech zachowań graczy do PDGA tak szybko, jak to możliwe.

E. Zdyskwalifikowani gracze tracą nagrody pieniężne lub rzeczowe i nie otrzymują 
zwrotu opłat za wpisowe.

3.04 Przepisowy strój 
A.  Wszelkie naruszenia Polityki dotyczącej przepisowego stroju są uznawane za 

naruszenie etykiety zgodnie z Sekcją 8.12 Oficjalnych Reguł Play PDGA.
B. Wymaga się, by zawodnicy i personel nosili koszulki.
C. Wymaga się, by zawodnicy i personel nosili obuwie lub inne okrycia stopy.  

Graczom zabrania się gry w gołych stopach. Dozwolone są sandały lub klapki.
D. Poniższy przepisowy strój jest wymagany od wszystkich zawodników wydarzeń 

PDGA Elite Series / National Tour i Major. PDGA rekomenduje też, by ten prze-
pisowy strój był wymagany na wydarzeniach Super Tour i wydarzeniach niższej 
rangi, ale decyzja ta zależy wyłącznie od Dyrektora Turnieju:
1. Wszyscy zawodnicy w sankcjonowanych przez PDGA zawodach oraz obsługa 

turnieju powinna być odpowiednio ubrana i utrzymywać czysty i zadbany 
wygląd na miejscu wydarzenia i podczas pełnienia funkcji z nim związanych.

2.  Wszyscy gracze muszą nosić koszulkę zakrywającą górną część klatki piersio- 
wej. Dobrze dopasowana koszula z kołnierzykiem i rękawami zakrywającymi  
górną część ramienia jest uznaje się za odpowiednią. Niedozwolone są pod-
koszulki, ale kobiety mogą nosić koszulki bez rękawów z kołnierzykami.

 2.A. Kobiety mogą również nosić dopasowane jednoczęściowe sukienki   
 tenisowe z ramiączkami o szerokości minimum dwóch i pół centymetra. 

3. T-shirty są niedozwolone, z wyjątkiem zawodników w dywizjach Junior  
i Amator podczas rund wstępnych. Juniorzy i Amatorzy nie powinni nosić 
t-shirtów podczas rund półfinałowych lub finałowych. Dozwolone są koszulki 
z wycięciem pod szyją lub dekoltem wykonane z materiałów o wysokiej jakości 
lub zaawansowanych materiałów, takich jak Dry-Fit, Cool-Max i inne.
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4. Koszulki zwisające poniżej dolnego brzegu szortów gracza powinny być 
schowane.

5. Niedozwolone na polu są porwane koszulki, szorty i spodnie. Obejmuje to 
nieobrębione, podarte lub wycięte “otwory wentylacyjne” na kołnierzyku 
koszuli.

6. Niedozwolone są obraźliwe, obsceniczne slogany i loga umieszczane na  
stroju. Juniorzy nie mogą nosić sloganów ani logo odnoszących się do  
alkoholu, tytoniu lub narkotyków.

7. Ten przepisowy strój obowiązuje od początku do końca każdego wydarzenia, 
włączając wszystkie rundy turniejowe.

8. Gracze, którzy nie osiągną cięcia, ale chcą pozostać na miejscu przez cały czas 
trwania turnieju, będą uważani za widzów i nie będą musieli przestrzegać 
przepisowego stroju.

3.05 Wózki, caddie i grupy
A. Wymaga się, by gracze poruszali się pieszo podczas swoich rund turniejowych  

na wszystkich wydarzeniach PDGA, chyba że alternatywne środki transportu, takie 
jak wózki golfowe, są zapewnione w ramach zwykłej opłaty wpisowej danego 
wydarzenia (nie jako opcja) wszystkim graczom w obrębie rywalizującej dywizji.

B. Gracze mają możliwość korzystania z caddiego lub urządzenia transportującego 
podczas swojej rundy gry. Choć caddiego dotyczą wszystkie Reguły gry PDGA 

 i Przewodnik turniejowy PDGA, w tym zasady przepisowego stroju, caddy nie 
musi spełniać wymogów dotyczących członkostwa ani certyfikowanych sędziów.

C. Gracze, którzy zdecydują się na korzystanie z pomocy caddiego, są wyłącznie 
odpowiedzialni za zachowanie swojego caddiego od momentu dwuminutowego 
ostrzeżenia, do momentu zwrócenia swoich kart wyników. Nieodpowiednie zacho- 
wanie caddiego może narazić zarówno gracza, jak i caddiego na dyskwalifikację  
i/lub zawieszenie.

D. Caddies nie należą do grupy gracza, jeśli chodzi o zgłaszanie naruszeń  
lub rozstrzygnięcia w grupie.

E. Gracze muszą instruować swoich caddies, aby utrzymywali rozsądną odległość 
 i nie przeszkadzali współzawodnikom w rzutach.
F. W przypadku graczy, którzy chcą korzystać z urządzenia transportującego,  

zatwierdzone urządzenia transportujące obejmują torby golfowe, składane krzesła 
i pchane wózki. Żadne zwierzęta, pojazdy napędzane silnikami lub urządzenia 
typu rowerowego nie będą dopuszczone na żadnych wydarzeniach PDGA.

G. W wydarzeniach PDGA Majors i National Tour, grupa składa się z samych graczy, 
osobistego caddiego każdego gracza, każdego aktywnego członka obsługi 
turnieju, takiego jak osoby niosące tablice wyników, Sędziów Turniejowych itp.  
a także WYŁĄCZNIE akredytowanych mediów. Żadna inna osoba nie może  
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przebywać z grupą grającą. Wszyscy inni (w tym zawodnicy, którzy zakończyli 
swoją rundę) są uważani za widzów i muszą pozostać w wyznaczonych strefach 
dla widzów z dala od grupy grającej.

3.06 Relacje Gracza Tour z mediami i sponsorami
A.  Wszyscy uczestnicy zgadzają się, że PDGA i jej agenci mogą publikować fotografie  

i zdjęcia z ich uczestnictwa w wydarzeniach sankcjonowanych przez PDGA. 
B.  Wszyscy gracze na wydarzeniach PDGA Elite Series / National Tour i Major  

są proszeni o bycie dostępnym dla wszystkich mediów kiedy są na miejscu, 
 z wyjątkiem 30 minut przed rozpoczęciem rundy.
C.  Polityka dotycząca mediów jest dostępna na stronie PDGA w zakładce Media 

pod adresem www.pdga.com.
D.  Obsługa medialna powinna powstrzymać się od przeprowadzania wywiadu  

z graczem DO MOMENTU, gdy ten oficjalnie zwróci kartę sędziom turniejowym.

3.07 Polityka dotycząca wystawców Tour 
A.  Dyrektor Turnieju może odmówić lub zezwolić dowolnemu wystawcy na wstęp 

na miejsce turnieju i w jego otoczeniu według własnego uznania. 
B.  W stosownych przypadkach, sponsorzy/wystawcy są odpowiedzialni za uzyskanie 

wymaganych pozwoleń od odpowiednich agencji/jurysdykcji i muszą przedstawić  
pozwolenie Dyrektorowi Turnieju na jego żądanie. 

C.  Nieprzestrzeganie tej polityki przez wystawcę może skutkować dalszymi  
działaniami dyscyplinarnymi ze strony PDGA. 

3.08 Prawa i obowiązki Dyrektora Turnieju 
PDGA uznaje, że siła organizacji i trwałość turniejowego disc golfa zależą od part-
nerstwa pomiędzy PDGA a Dyrektorem Turnieju. Aby pomóc Dyrektorowi Turnieju 
lepiej wykonywać swoją pracę, PDGA przekazało im pewne prawa. Dyrektor Turnieju 
ma również obowiązki wobec PDGA i jego graczy, włączając (ale nie wyłącznie) 
poniższe:
A. Każdy kwalifikowany, obecny członek PDGA zainteresowany prowadzeniem  

wydarzenia sankcjonowanego przez PDGA może zostać poproszony o wzięcie 
udziału w teście oceny procedur turniejowych online zanim będzie mógł  
kierować tym wydarzeniem. Test ten będzie oparty na Regułach gry PDGA  
i Przewodniku turniejowym.

B. Dyrektorzy Turnieju zgadzają się przestrzegać Standardów Tour PDGA 
 i Wymogów dotyczące sankcjonowania wydarzeń dla określonej Rangi.
C. Dyrektorzy Turniejów mogą być zobowiązani do podpisania oświadczenia  

potwierdzającego, że przeczytali Reguły gry PDGA i Przewodnik Turniejowy oraz 
że zgadzają się przestrzegać i egzekwować ich treść, zanim będą mogli kierować 
jakimkolwiek wydarzeniem sankcjonowanym przez PDGA.
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D. Dyrektorzy turniejów muszą ujawnić informacje finansowe dotyczące swoich 
turniejów zgodnie z Umową o sankcjonowaniu PDGA. Ujawnienie wszelkich 
dodatkowych informacji finansowych związanych z turniejem poza wymaganymi 
przez PDGA zależy wyłącznie od decyzji Dyrektora Turnieju.

E. Dyrektorzy Turniejów nie mogą odmówić obsługi nikomu ze względu na rasę, 
wyznanie, narodowość, płeć, orientację seksualną i/lub religię.

F. Dyrektorzy turniejów muszą podlegać działaniom dyscyplinarnym dotyczącym 
aktywnych graczy PDGA.

G. Wszelkie kwestie, które mogą pojawić się w trakcie turnieju, niezależnie od tego,  
czy są objęte jakimkolwiek dokumentem PDGA, w tym zarzuty o nadużycie od-

 powiedzialności przez Dyrektora Turnieju, mogą zwrócić uwagę PDGA poprzez 
Proces Dyscyplinarny PDGA. 

H. W przypadku wydarzenia, które nie spełnia wymogów określonych w Umowie  
o sankcjonowaniu, Standardów Tour i Przewodniku Turniejowym, PDGA zastrzega 
sobie prawo do zdegradowania wydarzenia w przyszłości lub do zawieszenia 
Dyrektora Turnieju i powstrzymania go przed prowadzeniem przyszłych wydarzeń.

I. Nieprawidłowo zgłoszenie wyników wydarzenia lub niewywiązanie się ze zobow-
iązań finansowych związanych z wydarzeniem może prowadzić do dalszych 
działań dyscyplinarnych, w tym zawieszenia członkostwa i przywilejów PDGA 
Dyrektora Turnieju.
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PDGA, którzy pracowali nad  
niniejszą aktualizacją:
Conrad Damon (przewodniczący), 
Steve West, Shawn Sinclair, Peter 
Bygde, Rick Voakes, Neil Crellin, 
Harold Duvall i John Hernlund
Design i typografia: 
Neal Dambra
Zdjęcia na okładce:  
Stuart Mullenberg
Tłumaczenie i skład:  
Artur Zduniuk / Disc Golf Poland
Konsultacje i korekta: 
Michał Paszkowski,
Piotr Onikki-Górski
Polskie Stowarzyszenie Disc Golfa
Sugestie zmian kolejnych 
aktualizacji powinny być 
złożone pisemnie na adres:
Conrad Damon
International Disc Golf Center
3828 Dogwood Lane
Appling, GA 30802
rules@pdga.com

Prawa autorskie
Wszelkie prawa autorskie do niniejszej publikacji 
oraz zmian jej treści są zastrzeżone wyłącznie dla 
PDGA. Egzemplarze tej publikacji są dostępne 
odpłatnie na stronie www.pdgastore.com i w Biu-
rze PDGA a dochód ze sprzedaży przeznaczany 
jest na pokrycie kosztów produkcji. Organizacje 
zrzeszone w PDGA mogą dokonywać tłumaczeń 
pod warunkiem,że reguły nie są zmieniane i nie 
stoją z nimi w sprzeczności. Dyrektor Wykonawczy 
PDGA musi zostać poinformowany o tłumaczeniu 
i jego publikacji oraz otrzymać kopię.
PDGA jest organizacją non-profit działającą  
zgodnie z sekcją 501(c)(4) amerykańskiego  
Kodeksu Podatkowego z siedzibą w:
Alamo Corporate Center
102 S. Tejan Street, Suite 800
Colorado Springs, CO 80903

Biuro administracyjne PDGA
International Disc Golf Center 
3828 Dogwood Lane 
Appling, GA 30802
www.pdga.com  
www.pdgastore.com
office@pdga.com 
706.261.6342 
706.261.6347 (fax)


