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800 Opis gry
Celem gry w disc golfa jest przejście pola w jak najmniejszej liczbie rzutów dyskiem. 
Pole składa się zwykle z dziewięciu lub osiemnastu dołków, z których każdy stanowi 
odrębną jednostkę przy zapisywaniu wyników.
Gra na każdym dołku [hole] zaczyna się w obszarze tee a kończy na celu. Po wykona-
niu rzutu z tee, każdy kolejny rzut wykonywany jest z miejsca, w którym dysk pozostał 
w spoczynku po poprzednim rzucie. Po ukończeniu dołka, gracz przechodzi na tee 
kolejnego dołka, aż do ukończenia wszystkich dołków.
Pola disc golfowe są zwykle położone wewnątrz i wokół obszarów leśnych o zróżni-
cowanym terenie, aby zapewnić naturalne przeszkody na torze lotu dysku. Pole nie 
może być zmieniane przez gracza w żaden sposób zmniejszający poziom trudności 
dołka. Gracze muszą rozgrywać pole w takim stanie, w jakim je zastali oraz zagrywać 
dysk z miejsca, w którym leży, chyba że reguły zezwalają na inne rozwiązanie.

801	Stosowanie	reguł	gry
801.01	Zasada	uczciwości
A.  Reguły gry zostały opracowane, by promować zasady fair play wśród wszystkich 

disc golfistów. Korzystając z reguł gry gracz powinien stosować regułę, która  
najdokładniej opisuje zaistniałą sytuację. Jeśli dowolny aspekt rozważanego 
przypadku nie jest opisany w regułach gry, decyzja powinna być podjęta zgod-
nie z zasadą uczciwości. Często logiczne rozszerzenie już istniejącej reguły, która 
najlepiej opisuje daną sytuację (lub jej podstawowych założeń), będzie wytyczną 
przy podejmowaniu uczciwej decyzji.

801.02 Egzekwowanie
A.  Gracze są przypisani do wspólnego rozgrywania dołków w grupie [group]  

celem weryfikacji wyników i zapewnienia gry zgodnej z regułami. Każda decyzja  
podejmowana przez grupę jako całość powinna być podjęta przez jej większość.
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B.  Oczekuje się od graczy, że będa zgłaszać naruszenia, gdy te wyraźnie wystąpią. 
Zgłoszenie naruszenia powinno nastąpić niezwłocznie by było egzekwowalnym 
(z wyjątkiem zagrań nieprawidłowych).

C.  Gracz danej grupy może zgłosić lub potwierdzić naruszenie reguł przez innego 
gracza z grupy poprzez powiadomienie wszystkich graczy danej grupy.

D.  Ostrzeżenie [warning] to pierwsze upomnienie jakie otrzymuje gracz za narusze-
nie pewnych reguł; kolejne naruszenia danej reguły skutkują przyznaniem 
punktu karnego. Zgłoszenie naruszenia reguł skutkujące ostrzeżeniem nie musi 
być potwierdzone aby było egzekwowalnym. Ostrzeżenia nie są przenoszone 
z jednej rundy do drugiej ani do dogrywki.

E.  Ostrzeżenie za naruszenia reguł skutkujące jednym lub większą ilością rzutów 
karnych jest egzekwowalne jedynie wtedy, gdy zostanie potwierdzone przez in-
nego gracza danej grupy lub Sędziego Turniejowego. Rzut karny [penalty throw] 
to punkt dodany do wyniku gracza za naruszenie reguł lub za zmianę położenia 
lie, zgodnie z treścią reguły.

F.  Sędzia Turniejowy [Tournament Official] lub Sędzia [Official] to osoba uprawnio-
na przez Dyrektora do dokonywania rozstrzygnięć odnośnie prawidłowości 
stosowania reguł podczas gry. Sędzia może zgłosić lub potwierdzić naruszenie 
reguł przez któregokolwiek z graczy. Zgłoszenie naruszenia reguł przez Sędziego 
nie wymaga potwierdzenia, by było egzekwowalnym. Sędzia, który gra, nie może 
pełnić funkcji Sędziego wobec graczy z jego dywizji.

G.  Dyrektor [Director] to osoba odpowiedzialna za organizację turnieju lub wyda- 
rzenia. Dyrektor może być Dyrektorem Turnieju (DT) [Tournament Director (TD)], 
Dyrektorem Pola lub Dyrektorem Ligi. Jedynie Dyrektor ma prawo zdyskwalifi-
kować gracza. Decyzje Dyrektora są ostateczne.

H.  Rzut lub inne zachowanie, które jest podstawą do nałożenia kary na podstawie 
więcej niż jednej reguły, są rozgrywane zgodnie z regułą skutkującą przyznaniem 
największej liczby rzutów karnych lub zgodnie z pierwszą naruszoną regułą, jeśli 
naruszenia reguł skutkują przyznaniem tej samej liczby rzutów karnych.

801.03	Odwołania
A.  Jeśli grupa nie może podjąć decyzji o zastosowaniu reguł większością głosów, 

wątpliwość rozstrzyga się zgodnie z najkorzystniejszą dla rzucającego interpre-
tacją.

B.  Gracz może odwołać się od decyzji grupy do Sędziego, lub od decyzji Sędziego 
do Dyrektora poprzez wyraźne i niezwłoczne zgłoszenie grupie chęci odwołania 
się. Jeśli Sędzia lub Dyrektor jest łatwo dostępny, grupa może zejść na bok  
i pozwolić, by inne grupy ją wyprzedziły podczas gdy odwołanie jest wysłuchi-
wane.

C.  Jeśli Sędzia lub Dyrektor nie jest łatwo dostępny, gracz może wykonać serię 
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rzutów tymczasowych dla każdego możliwego wyniku rozstrzygnięcia odwołując 
się do Sędziego lub Dyrektora w celu rozstrzygnięcia, gdy jest to praktycznie 
możliwe.

D.  Jeśli rozstrzygnięcie zostanie zmienione, Sędzia lub Dyrektor może skorygować 
wynik gracza tak, by oddawał prawidłową interpretację reguł. Alternatywnie, 
Dyrektor może zdecydować o powtórzeniu jednego lub więcej dołków. Rozstrzy-
gnięcia Dyrektora są ostateczne.

802 Wykonywanie rzutów
802.01	Rzut
A.  Rzut [throw] to wprowadzenie dysku w ruch i wypuszczenie go celem zmiany 

jego położenia. Każdy rzut wykonany jako kompetytywna próba zmiany lie jest 
zaliczany. 

802.02	Kolejność	gry
A.  Kolejność wykonywania rzutów z tee pierwszego dołka wynika z kolejności,  

w jakiej gracze są wpisani na karcie (lub kartach) wyników.
B.  Kolejność wykonywania rzutów na wszystkich kolejnych tee określona jest  

wynikiem na poprzednim dołku. Gracz z najniższym wynikiem rzuca pierwszy,  
i tak kolejno. Remisy nie zmieniają kolejności wykonywania rzutów.

C.  Po uzyskaniu przez każdego z graczy lie znajdującego się poza obszarem tee, 
kolej rzutu przypada na gracza, którego lie znajduje się najdalej od celu zwanego 
najdalszym graczem [away player].

D.  Jeśli gracz wykonuje kolejny rzut z tego samego lie, lub wykonuje rzut powtórny, 
pozostaje on pierwszym w kolejności rzutów. Rzut powtórny [re-throw] to dodat-
kowy rzut z tego samego lie, wykonywany w zastępstwie pierwotnego rzutu.

E.  Aby usprawnić przebieg gry, gracz na którego nie przypada kolej może wykonać 
rzut, jeśli gracz, na którego przypada kolej na to zezwala lub jeśli wykonywany 
rzut nie będzie na niego oddziaływał.

F.  Wykonanie rzutu niezgodne z kolejnością gry, jest naruszeniem etykiety.
G.  Podczas gry turniejowej, żadna grupa nie może wyprzedzić grupy poprzedza-

jącej, chyba że jest to polecenie Sędziego lub gdy grupa poprzedzająca stoi  
z boku zgodnie z regułami gry.

802.03 Przekroczenie czasu
A.  Gracz przekracza czas gry, jeśli jest obecny i nie wykona rzutu w ciągu 30 sekund 

po tym jak:
1. Poprzedni gracz wykonał rzut; oraz gdy,
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2. Miał wystarczająco dużo czasu, by zbliżyć się do lie i je określić; oraz gdy,
3. Przypada na niego kolej rzutu, oraz gdy,
4. Obszar gry jest pusty i wolny od dystraktorów.

B.  Gracz otrzymuje ostrzeżenie za pierwsze przekroczenie czasu gry. Gracz, który 
otrzymał ostrzeżenie za przekroczenie czasu, otrzymuje rzut karny za kolejne 
przekroczenie czasu w danej rundzie. Patrz 811.F.5 w przypadku, gdy gracz na 
którego przypada kolej jest nieobecny.

802.04 Zagrania z tee
A.  Gracz rozpoczyna grę na każdym dołku wykonując rzut z obszaru tee danego 

dołka. Obszar tee [teeing area] lub [tee] to obszar ograniczony krawędziami 
podstawy tee, jeśli takowa istnieje. W innym wypadku jest to prostokątny obszar 
rozciągający się 3 metry do tyłu prostopadle do wyznaczonej linii tee. Linia tee 
[tee line] to linia znajdująca się z przodu obszaru tee lub linia biegnąca pomiędzy 
zewnętrznymi krawędziami dwóch znaczników tee.

B.  W momencie wypuszczania dysku co najmniej jeden punkt podparcia gracza 
musi znajdować się w obrębie obszaru tee, jednocześnie wszystkie jego punkty 
podparcia muszą znajdować się w obrębie obszaru tee. Punkt podparcia  
[supporting point] to dowolna część ciała gracza, która w momencie wypuszcza-
nia dysku pozostaje w kontakcie z powierzchnią pola gry lub jakimkolwiek innym 
obiektem zapewniającym podparcie. Kontakt punktu podparcia z obszarem 
poza tee jest dozwolony jeśli nastąpi wcześniej lub później, lecz nie w momencie 
wypuszczania dysku.

C.  Gracz, który narusza regułę 802.04.B popełnia naruszenie pozycji i otrzymuje 
jeden rzut karny.

802.05 Lie
A.  [Lie] to miejsce na powierzchni pola gry, na którym gracz zajmuje pozycję celem 

wykonania rzutu. Powierzchnia pola gry [playing surface] to powierzchnia (zwy-
kle powierzchnia gruntu), która może dać podparcie graczowi i na której można 
racjonalnie zająć pozycję. Powierzchnia pola gry może znajdować się powyżej 
lub poniżej innej powierzchni pola gry. Jeśli występuje wątpliwość, czy powierz- 
chnia jest powierzchnią pola gry, decyzję podejmuje Dyrektor lub Sędzia.

B.  Lie dla pierwszego rzutu na dołku stanowi obszar tee.
C.  Drop zone stanowi lie. [Drop zone] to wyznaczony przez Dyrektora obszar pola,  

z którego rzut wykonywany jest pod pewnymi warunkami. Zasady oznaczania  
i zagrywania z drop zone są podobne do zasad oznaczania i zagrywania z obsza-
ru tee. Obszar tee może być wykorzystany jako drop zone.

D.  W pozostałych przypadkach lie jest prostokątem o szerokości 20 cm i długoś-
ci 30 cm wyśrodkowanym względem linii gry i położonym za tylną krawędzią 
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dysku markera. Linia gry [line of play] to umowna linia na powierzchni pola gry 
rozciągająca się od środka celu przez środek dysku markera i poza nim. Dysk 
marker [marker disc] lub [marker] to dysk używany do oznaczania lie zgodnie  
z 802.06.

802.06 Oznaczanie lie
A.  Pozycja rzuconego dysku na powierzchni w granicach pola gry oznacza jego lie.
B.  Alternatywnie, gracz może oznaczyć lie umieszczając dysk mini marker na 

powierzchni pola gry, stykając go z przednią częścią rzuconego dysku na linii gry. 
Dysk mini marker [mini marker disc] to mały dysk, nie stosowany w grze, który 
spełnia Standardy Techniczne PDGA dla dysków mini marker.

C. Jeśli rzucony dysk nie znajduje się na powierzchni w granicach polach gry lub 
gdy lie należy zmienić ze względu na działanie reguły, gracz oznacza lie umiesz- 
czając dysk mini marker zgodnie z regułą, która ma zastosowanie.

D. Oznaczenie lie w sposób inny niż opisany powyżej jest naruszeniem zasad ozna- 
czania. Gracz otrzymuje ostrzeżenie za pierwsze naruszenie zasad oznaczania. 
Gracz otrzymuje jeden rzut karny za każde kolejne naruszenie zasad oznaczania 
podczas danej rundy.

802.07	Zajęcie	pozycji
A.  Jeśli lie zostało oznaczone przez dysk marker, po wypuszczeniu dysku gracz:

1.  Musi mieć co najmniej jeden punkt podparcia w kontakcie z lie; oraz,
2.  Nie może mieć żadnego punktu podparcia bliżej celu niż tylna krawędź 

dysku markera; oraz,
3.  Mieć wszystkie punkty podparcia w granicach pola gry.

B. W drop zone gra toczy się jak w obszarze tee. Patrz 802.04.B.
C. Gracz, który narusza regułę 802.07.A lub 802.07.B popełnia naruszenie pozycji  

i otrzymuje jeden rzut karny.

803 Przeszkody i uwolnienie
803.01 Poruszanie przeszkód
A.  Gracz musi wybrać pozycję, która w najmniejszy sposób wpływa na poruszenie 

którejkolwiek z przeszkód stanowiących trwałą lub integralną część pola. Gdy 
gracz zajmie pozycję, nie może w żaden sposób poruszać przeszkody celem 
zrobienia sobie miejsca na wykonanie rzutu. Dopuszczalne jest przypadkowe 
poruszenie przeszkody podczas wykonywania rzutu.

B.  Gracz nie może poruszać żadnej przeszkody na polu, poza następującymi wyjąt-
kami: 
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1.  Gracz może poruszać przypadkowe przeszkody, które znajdują się na lie lub 
za nim. Przypadkowa przeszkoda [casual obstacle] to każdy element lub 
zbiór luźnych zanieczyszczeń (takich jak kamienie, liście, patyki lub odłączone 
od rośliny gałęzie), lub jakakolwiek rzecz wyznaczona przez Dyrektora.  

2. Gracz może poprosić, by inne osoby przesunęły się lub przesunęły swoją 
własność.  

3. Gracz może przywrócić do należytego porządku wyposażenie pola, włączając 
usuwanie przeszkód.

C.  Gracz, który poruszy jakąkolwiek inną przeszkodę na polu niż dozwolone 
powyżej, otrzymuje jeden rzut karny.

803.02 Uwolnienie od przeszkód
A.  Gracz może uzyskać uwolnienie od następujących przeszkód znajdujących się na 

lie lub za nim: pojazdy mechaniczne, niebezpieczne owady lub zwierzęta, osoby 
lub inne przedmioty lub obszary wyznaczone przez Dyrektora. Aby uzyskać uwol-
nienie, gracz może oznaczyć nowe lie na linii gry, dalej od celu, w najbliższym 
punkcie dającym uwolnienie.

B.  Jeżeli duża, trwała przeszkoda uniemożliwia graczowi zajęcie prawidłowej pozy-
cji za dyskiem markerem, lub oznaczenie dysku powyżej lub poniżej powierzchni 
pola gry, gracz może oznaczyć nowe lie bezpośrednio za tą przeszkodą na linii 
gry.

C.  Gracz, który korzysta z uwolnienia w innych przypadkach niż dozwolone powyżej 
otrzymuje jeden rzut karny.

D.  Gracz może w dowolnym momencie uzyskać opcjonalne uwolnienie oznajmiając 
swój zamiar grupie. Lie może zostać wtedy zmienione poprzez oznaczenie nowe-
go lie dalej od celu, na linii gry. Do wyniku gracza dodawany jest jeden rzut 
karny.

E.  Rzut karny nie jest dodawany jeśli opcjonalne uwolnienie uzyskiwane jest po 
przyznaniu kary za dysk na aucie lub dysk powyżej dwóch metrów.

803.03 Niszczenie pola
A.  Gracz, który umyślnie niszczy którąkolwiek część pola otrzymuje dwa rzuty karne. 

Gracz może także zostać zdyskwalifikowany z turnieju zgodnie z Sekcją 3.03 
Przewodnika Turniejowego.

804 Trasy regulowane
804.01	Trasy	mando	i	obiekty	mando
A.  Trasa mando [mandatory route] ogranicza drogę jaką dysk może podążać do 

celu. Jest określony przez jeden lub więcej obiektów mando. Każdy obiekt man-
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do [mandatory object] określa trasę mando z lewej, prawej, poniżej lub powyżej 
obiektu mando. Najczęściej spotykane mando to: pojedyncze mando [single 
mandatory], które określa trasę mando z prawej lub lewej; podwójne mando 
[double mandatory], które określa trasę mando pomiędzy dwoma pojedynczymi 
mando; oraz podwójne mando z ograniczeniem wysokości [height-restricted 
double mandatory], które dodaje górną krawędź do podwójnego mando.

804.02 Trasy niedozwolone
A.  Linie mando

1. Linia mando [mandatory line] to linia na powierzchni pola gry oznaczona 
przez Dyrektora, by wskazać czy dysk nieprawidłowo minął mando.

2. Jeśli żadna linia nie została oznaczona dla pojedynczego mando, określa się 
ją jako linię prostą biegnąca od środka obiektu mando do nieskończoności 
po nieprawidłowej stronie, prostopadłą do linii łączącej dany obiekt mando 
z poprzednim obiektem mando, a w przypadku jego braku, prostopadłą do 
tee.

3. Jeśli żadna linia nie została oznaczona dla podwójnego mando określa się 
dwie linie, po jednej dla każdego obiektu mando. Każda linia określona jest 
tak, jak opisano powyżej dla pojedynczego mando.

4. Podwójne mando może mieć ograniczoną wysokość, w takim przypadku 
określa się trzecią linię łącząca dwa mando, z nieprawidłową stroną powyżej 
lub poniżej linii.

B.  Rzut nieprawidłowo minął mando, gdy patrząc od strony tee linia mando została 
całkowicie przekroczona a dysk pozostał w spoczynku nie wracając przez tę linię 
(uznaje się, że rzut lub sekwencja rzutów, która przekroczy linię w obu kierunkach 
nie minęła linii).

C.  Gracz, którego rzut nieprawidłowo minął mando, otrzymuje jeden rzut karny. Lie 
dla kolejnego rzutu stanowi drop zone danego mando lub poprzednie lie, jeśli 
drop zone nie został wyznaczony.

D.  Najbliższe mando, którego linia mando krzyżuje się z linią łączącą lie i cel jest 
uznawane za cel dla wszystkich reguł dotyczących oznaczania lie, zajmowania 
pozycji, przeszkód i uwolnienia, z jednym wyjątkiem: 806.01 Obszar puttowania.

805 Pozycje regulowane
805.01 Ustanawianie pozycji
A.  Rzucony dysk ustanawia pozycję [position] w miejscu, gdzie po raz pierwszy 

pozostaje w spoczynku.
B.  Rzucony dysk uznaje się za pozostający w spoczynku, gdy po raz pierwszy prze- 
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staje się poruszać. Dysk w wodzie lub listowiu uznaje się za pozostający  
w spoczynku, gdy porusza się tylko w wyniku ruchu wody, listowia lub wiatru.

C.  Jeżeli dysk po raz pierwszy pozostaje w spoczynku powyżej, lub poniżej po- 
wierzchni pola gry, jego pozycja ustanowiona jest dokładnie poniżej, lub 
powyżej dysku na powierzchni pola gry.

D.  Jeżeli rzucony dysk rozpadnie się na kawałki, największy fragment dysku  
wyznacza jego pozycję.

805.02	Dysk	powyżej	dwóch	metrów
A.  Reguła dwóch metrów [two-meter rule] odnosi się do reguł w obrębie 805.02. 

Nie ma ona zastosowania, chyba że Dyrektor ogłosi, że ma ona zastosowanie. 
Dyrektor może ogłosić, że reguła dwóch metrów ma zastosowanie dla całego 
pola, poszczególnych dołków i/lub konkretnych obiektów.

B.  Jeśli reguła dwóch metrów ma zastosowanie a dysk pozostał w spoczynku na 
wysokości co najmniej dwóch metrów ponad powierzchnią, w granicach pola 
gry (licząc od najniższego punktu dysku do powierzchni pola gry znajdującej się 
bezpośrednio pod nim), gracz otrzymuje jeden rzut karny. Pozycja dysku znajduje 
się na powierzchni pola gry, bezpośrednio pod dyskiem.

C.  Reguła dwóch metrów nie ma zastosowania w przypadku dysku, którego punk-
tem podparcia jest cel rozgrywanego dołka.

D.  Jeśli rzucający poruszy dysk zanim zostanie określony jego status, uznaje się, że 
dysk pozostawał w spoczynku powyżej dwóch metrów.

805.03 Zgubiony dysk
A.  Dysk uznaje się za zgubiony, jeśli gracz nie może go odnaleźć przez trzy minuty 

od momentu, gdy gracz dotarł na miejsce, w którym dysk przypuszczalnie się 
znajduje. Każdy gracz lub Sędzia może rozpocząć odliczanie trzech minut i musi 
poinformować grupę o rozpoczęciu odliczania.

B.  Wszyscy gracze w grupie muszą pomagać w poszukiwaniu dysku. Nieudzielenie 
pomocy jest naruszeniem etykiety.

C.  Gracz, którego dysk został uznany za zgubiony otrzymuje jeden rzut karny. 
Następny rzut wykonywany jest z poprzedniego lie. Jeśli na danym dołku został 
wyznaczony drop zone dla zgubionych dysków, gracz może rzucać z drop zone 
zamiast z poprzedniego lie.

D. Jeśli przed ukończeniem turnieju okaże się, że dysk gracza uznany za zgubiony 
był usunięty lub zabrany, od wyniku gracza na danym dołku odejmuje się dwa 
rzuty.

E. Jeśli wyznaczono drop zone dla zgubionych dysków, Dyrektor może zezwolić 
graczom na przejście bezpośrednio do drop zone kosztem dwóch rzutów 
karnych.
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806 Obszary regulowane
806.01 Obszar puttowania
A.  Każdy rzut wykonany z odległości do 10 metrów od celu, licząc od tylnej 

krawędzi dysku markera do podstawy kosza, jest puttem [putt].
B.  Po wypuszczeniu putta gracz musi zademonstrować pełną kontrolę równowagi 

za dyskiem markerem zanim uda się w stronę celu. Gracz, który tego nie zrobi 
popełnia naruszenie pozycji i otrzymuje jeden rzut karny.

806.02	Poza	granicami	pola	gry
A.  Obszar poza granicami pola gry (aut) [out-of-bounds (OB)] to obszar wyzna- 

czony przez Dyrektora, z którego dysk nie może być zagrywany oraz w obrębie 
którego nie można zająć pozycji. Linia autu jest częścią obszaru autu. Każda 
część pola, która nie jest autem jest w granicach pola gry [in-bounds].

B.  Dysk znajduje się poza granicami pola gry jeśli jego pozycja jest wyraźnie i całko-
wicie otoczona obszarem autu.

C.  Dysk, który nie został odnaleziony jest uznawany za poza granicami pola gry, 
jeżeli istnieją przekonujące dowody, że dysk pozostał w spoczynku w obszarze 
autu. W przypadku braku takich dowodów dysk uznaje się za zgubiony a gra jest 
kontynuowana zgodnie z regułą 805.03.

D.  Gracz, którego dysk jest na aucie otrzymuje jeden rzut karny. Gracz może wyko-
nać kolejny rzut z:
1. Poprzedniego lie; lub,
2. Lie oznaczonego przez dysk marker umieszczony na powierzchni pola gry  

w dowolnym punkcie linii o długości jednego metra, prostopadłej do linii 
autu, przechodzącej przez punkt, w którym dysk po raz ostatni był w grani-
cach pola gry; lub,

3.  Jeśli ustanowienie prostopadłego lie opisanego powyżej jest niemożliwe,  
z lie oznaczonego przez dysk marker umieszczony na powierzchni pola gry  
w punkcie najbliższym miejsca, gdzie dysk po raz ostatni był w granicach 
pola gry, w odległości nie większej niż jeden metr od któregokolwiek obszaru 
autu.

 Powyższe opcje dla obszaru poza granicami pola gry mogą być ograniczone 
przez Dyrektora jedynie po wcześniejszej akceptacji przez Tour Managera PDGA.

 Zgodnie z postanowieniem Dyrektora gracz może dodatkowo zdecydować się 
na wykonanie kolejnego rzutu z:
4.  Wyznaczonego drop zone; lub,  
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5.  Lie oznaczonego przez dysk marker umieszczony na powierzchni pola gry  
w dowolnym punkcie linii o długości jednego metra, prostopadłej do linii 
autu w punkcie najbliższym pozycji dysku.

E.  Jeżeli pozycja rzuconego dysku znajduje się w granicach pola gry i w odległości 
do jednego metra od linii autu, lie może być zmienione na nowe lie znajdujące 
się w dowolnym punkcie linii o długości jednego metra rozciągającej się prosto- 
padle do linii autu, przechodzącej przez najbliższy punkt na linii autu i środek 
rzuconego dysku.

F.  Linia autu wyznacza płaszczyznę pionową. Oznaczając w granicach jednego 
metra od linii autu, można uzyskać uwolnienie na odległość jednego metra od 
dowolnego punktu znajdującego się powyżej lub poniżej na płaszczyźnie  
pionowej.

G. Jeśli został wyznaczony drop zone dla obszaru poza granicami pola gry, Dyrektor 
może zezwolić graczom na przejście bezpośrednio do drop zone kosztem 
dwóch rzutów karnych.

H. Jeśli graczy poruszy dysk przed określeniem jego statusu dotyczącego pozosta- 
wania poza granicami pola gry, dysk uznaje się za pozostający poza granicami 
pola gry.

806.03 Obszar przypadkowy
A.  Obszar przypadkowy [casual area] to przypadkowa przeszkoda wodna lub jaki-

kolwiek obszar wyraźnie wyznaczony przed rundą przez Dyrektora jako obszar 
przypadkowy. Przypadkowa przeszkoda wodna [casual water] to każdy obszar 
wodny, który znajduje się w granicach pola gry i który nie został jednoznacznie 
ogłoszony przez Dyrektora za pozostający w grze.

B.  Aby uzyskać uwolnienie z obszaru przypadkowego, lie gracza może zostać 
przeniesione w najbliższe lie, położone dalej od celu na linii gry, w najbliższym 
punkcie dającym uwolnienie (chyba że większe zwykłe uwolnienie zostanie ogło-
szone przez Dyrektora).

806.04 Obszar uwolnienia
 A.  Obszar uwolnienia [relief area] to obszar wyznaczony przez Dyrektora, z którego 

dysk nie może być zagrywany lub dowolny obszar w granicach pola gry, na który 
gracze nie mają prawa wstępu. Obszar uwolnienia jest rozgrywany tak, jak obszar 
poza granicami pola gry z tym wyjątkiem, że gracz, którego dysk pozostał  
w spoczynku w obszarze uwolnienia, nie otrzymuje rzutu karnego.

806.05 Hazard
A.  [Hazard] to obszar wyznaczony przez Dyrektora, skutkujący przyznaniem rzutu 

karnego.
B. Dysk jest w hazardzie jeśli jego pozycja jest wyraźnie i całkowicie otoczona przez 
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hazard.
C. Gracz, którego dysk jest w hazardzie otrzymuje jeden rzut karny. Lie nie ulega 

zmianie.
D. Jeśli gracz poruszy dysk zanim zostanie określone, czy znajdował się w hazardzie, 

uznaje się go za dysk w hazardzie.

807	Ukończenie	dołka
A.  Cel [target] to urządzenie, którego zadaniem jest bezwzględne określenie 

momentu ukończenia dołka. Cel typu kosz [basket target] jest projektowany tak, 
by wyłapywać dyski i zasadniczo składa się z koszyka, łańcuchów i zwieńczenia 
łańcuchów osadzonych na słupie.  Cel typu obiekt [object target] ma zasadniczo 
oznaczoną strefę celu.

B.  Aby ukończyć dołek z celem typu kosz, rzucający musi wypuścić dysk, a ten musi 
trafić do kosza pomiędzy górą koszyka a spodem zwieńczenia łańcuchów  
i pozostać w spoczynku podparty przez kosz.

C.  Aby ukończyć dołek z celem typu obiekt, rzucający musi wypuścić dysk, a ten 
musi uderzyć w oznaczoną na obiekcie strefę celu.

808 Zapisywanie wyników
A.  Gracz wpisany jako pierwszy do karty wyników jest zasadniczo odpowiedzialny 

za odbiór karty (lub kart) wyników grupy.
B. Gracze w grupie zapisują wyniki proporcjonalnie, chyba że gracz lub osoba zapi-

sująca wyniki z własnej woli zgadza się prowadzić punktację w większym stopniu 
i jest to akceptowalne dla wszystkich członków grupy.

C. Po każdym ukończonym dołku, osoba zapisująca wyniki rejestruje wynik każdego 
gracza danej grupy w taki sposób, że każdy wynik jest zrozumiały dla każdego 
gracza w grupie. Wszystkie ostrzeżenia lub rzuty karne są notowane wraz z wyni-
kiem na danym dołku.

D. Wynik gracza na dołku jest sumą wszystkich rzutów, włączając rzuty karne. Wynik 
całkowity w rundzie jest sumą wszystkich wyników na dołkach oraz wszystkich 
dodatkowych rzutów karnych. Użycie jakichkolwiek innych znaków poza liczbami 
jako wyniku (włączając brak wyniku) jest podstawą do ukarania jak opisano 
poniżej w 808.G.2.

E. Jeśli pojawiają się różnice zdań dotyczące wyniku zgłoszonego przez gracza, 
grupa odtwarza przebieg gry na danym dołku i próbuje ustalić prawidłowy  
wynik. Jeśli grupa nie może osiągnąć porozumienia w kwestii wyniku gracza, 
zgłasza się po pomoc do Sędziego lub Dyrektora tak szybko, jak tylko jest to 
praktycznie możliwe. Jeśli wszyscy gracze w grupie zgadzają się, że wynik jest 
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nieprawidłowy, wynik może zostać poprawiony zanim karta wyników zostanie 
zwrócona.

F.  Wszyscy gracze są odpowiedzialni za zwrot swoich kart wyników w ciągu 30 mi-
nut od ukończenia rundy [completion of the round], co następuje gdy ostatnia 
grupa na polu ukończyła ostatni dołek i miała wystarczający czas na zwrócenie 
swoich kart wyników. Niezwrócenie kart wyników na czas skutkuje dodaniem 
dwóch rzutów karnych do wyniku każdego z graczy wpisanych na spóźnionej 
karcie wyników.

G.  Po zwróceniu karty (lub kart) wyników, zarejestrowany wynik całkowity jest 
ostatecznym, wyłączając następujące przypadki:
1.  Rzuty karne mogą zostać dodane lub odjęte przez Dyrektora aż do momen-

tu ogłoszenia przez Dyrektora zakończenia turnieju lub do momentu, gdy 
wszystkie nagrody zostaną rozdane.

2.  Jeśli wynik całkowity jest nieprawidłowy, zarejestrowany niepoprawnie lub 
brakuje go, doliczane są dwa rzuty karne do prawidłowego wyniku całko-
witego. Wyżej wymienione rzuty karne nie są dodawane, gdy wynik jest  
poprawiany z powodu innych naruszeń określonych po tym jak gracz oddał 
prawidłową (na dany moment) kartę wyników.

809	Pozostałe	rzuty
809.01	Rzut	anulowany
A.  Gracz może anulować rzut deklarując swój zamiar grupie. Rzut anulowany i jeden 

rzut karny są wliczane do wyniku gracza a gracz rozpoczyna grę z lie, z którego 
wykonał rzut anulowany. Rzuty karne, które byłyby naliczone w związku z rzutem 
anulowanym są pomijane.

809.02	Rzut	tymczasowy
A.  Rzut tymczasowy [provisional throw] to dodatkowy rzut, który nie jest wliczany 

do wyniku gracza jeśli nie został ostatecznie użyty do ukończenia dołka. Gracz 
musi poinformować grupę, że rzut jest rzutem tymczasowym przed jego wyko-
naniem.

B.  Rzuty tymczasowe są używane:
1.  Aby zaoszczędzić czas. Gracz może w dowolnym momencie zadeklarować 

rzut tymczasowy:
a.  Gdy status dysku jest trudny do określenia, bo mógł być zgubiony, 

znaleźć się na aucie lub minąć mando; i,
b.  Gdy grupa jest zgodna co do tego, że rzut tymczasowy może zao-

szczędzić czas.
 Rzucający kontynuuje grę z każdego z dwóch rzutów uznanych przez grupę lub 
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Sędziego za skutkujące ustanowieniem prawidłowego lie.
2.  Aby odwołać się od decyzji jeśli rozstrzygnięcie może skutkować innym lie. 

Ciąg rzutów tymczasowych może być wykonany celem ukończenia dołka jako 
odwołanie w przypadku, gdy gracz nie zgadza się z decyzją grupy a Sędzia  
jest trudno dostępny w danym momencie lub gdy gracz danej grupy chce 
odwołać się od decyzji Sędziego. Należy zarejestrować wyniki obu serii rzu-
tów. Kiedy odwołanie zostanie rozstrzygnięte, zaliczany jest jedynie wynik 
prawidłowej serii rzutów.

809.03	Rzut	treningowy
A.  Rzut treningowy [practice throw] to każdy rzut, który nie jest wykonany jako 

próba zmiany lie, z wyjątkiem rzutu wykonanego celem odłożenia nieużywanego 
dysku lub zwrócenia dysku graczowi, jeśli nie pokonana on odległości większej 
niż pięć metrów w powietrzu. Upuszczenie dysku nie jest rzutem treningowym. 
Rzuty treningowe są pomijane.

B.  Gracz otrzymuje jeden rzut karny za wykonanie rzutu treningowego.

810	Zakłócenia
A.  Jeśli rzucony dysk, który pozostawał w spoczynku na powierzchni w granicach 

pola gry, poruszył się, przywraca się go na pierwotne miejsce spoczynku zgodnie 
z decyzją grupy. Rzucony dysk, który pozostał w spoczynku gdziekolwiek indziej 
a następnie poruszył się, nie musi być przywrócony a jego pozycję określa się  
w miejscu, gdzie po raz pierwszy pozostał w spoczynku, zgodnie z decyzją grupy.

B. Dysk marker, który został poruszony przywraca się na pierwotną pozycję, zgodnie 
z decyzją grupy.

C. Rzucony dysk, który trafi w osobę lub zwierzę jest zagrywany z miejsca, w którym 
pozostał w spoczynku po raz pierwszy.

D. Rzucony dysk, którego tor został umyślnie zakłócony uzyskuje pozycję w punkcie 
kontaktu, zgodnie z decyzją grupy. Gracz może rozpocząć grę z uzyskanego lie 
lub anulować rzut bez kary.

E. Gracz, który umyślnie zakłóca dysk innego gracza w którykolwiek z poniższych 
sposobów, otrzymuje dwa rzuty karne:
1.  Zmiana toru rzuconego dysku (inna niż mająca uchronić przed urazem); lub,  
2.  Poruszanie lub zakrywanie rzuconego dysku lub dysku markera (inne niż 

związane z identyfikacją, odzyskiwaniem, oznaczaniem lub dozwolone  
w 810.H).

F.  Jeśli gracz lub jego wyposażenie zakłóca jego własny rzut, otrzymuje on jeden 
rzut karny. Dysk zagrywany jest z miejsca, w którym pozostał w spoczynku po raz 
pierwszy. Patrz 810.E dla umyślnego zakłócenia.
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G. Gracze nie powinni stać ani zostawiać swojego wyposażenia w miejscu, gdzie 
może nastąpić zakłócenie dysku w grze. Gracz może wymagać od innych graczy 
przesunięcia się lub przesunięcia ich wyposażenia jeżeli istnieje ryzyko zakłóce-
nia rzutu. Odmowa jest uznawana za naruszenie etykiety.

H. Dysk w grze rzucony przez innego gracza, który pozostał w spoczynku na lie lub 
za nim może zostać poruszony. Po wykonaniu rzutu przez gracza, dysk drugiego 
gracza jest przywracany na miejsce, w którym po pozostawał w spoczynku zgod-
nie z decyzją grupy.

811	Zagrania	nieprawidłowe
A.  Gracz jest odpowiedzialny za prawidłowe rozegranie pola. Przed rozpoczęciem 

gry gracze powinni wziąć udział w odprawie [players’ metting], by dowiedzieć się 
o wszystkich szczególnych warunkach jakie mogą występować na polu, w tym  
o dodatkowych dołkach, alternatywnych obszarach tee, alternatywnych  
umiejscowieniach dołków, obszarach autów, mando i drop zone.

B.  Zagranie nieprawidłowe [misplay] ma miejsce, gdy gracz nie ukończył wszystkich 
dołków pola w prawidłowy sposób i w prawidłowej kolejności lub zagrywał  
z nieprawidłowego lie przy którymkolwiek z rzutów.

C. Jeśli zagranie nieprawidłowe zostało wykryte po zwróceniu karty wyników, gracz 
otrzymuje dwa rzuty karne.

D. Zagranie nieprawidłowe nie jest naruszeniem pozycji ani rzutem treningowym.
E.  Gracz, który umyślnie rozgrywa pole nieprawidłowo celem uzyskania kompetyty-

wnej przewagi, może zostać zdyskwalifikowany zgodnie z Sekcją 3.03 Przewodni-
ka Turniejowego.

F. Rodzaje zagrań nieprawidłowych:
1.  Nieprawidłowe lie. Gracz wykonał rzut z lie, które nie było prawidłowym lie. 

Na przykład, gdy gracz:
a.  Wykonał rzut z tee z obszaru tee, które nie było prawidłowym obszarem 

tee dla danego dołka; lub,
b.  Wykonał rzut z innego lie niż ustanowione przez rzucony dysk; lub,
c.  Zagrywał dysk autowy, jakby znajdował się w granicach pola gry; lub,
d. Wykonał rzut z lie ustanowionego przez poprzedni rzut, który niepra-

widłowo minął mando; lub,
e.  Zagrywał dysk w obszarze uwolnienia tak, jakby nie znajdował się  

w obszarze uwolnienia.

 Jeśli po nieprawidłowym rzucie nie wykonano kolejnych rzutów, rzut jest pomi-
jany. Gracz kontynuuje grę z prawidłowego lie i otrzymuje jeden rzut karny za 
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nieprawidłowe zagranie. Jeśli po nieprawidłowym rzucie wykonano dodatkowy 
rzut, gracz kontynuuje grę i otrzymuje dwa rzuty karne za nieprawidłowe zagra-
nie.
2.  Nieprawidłowy cel. Gracz ukończył dołek w celu, który nie jest prawidłowym 

celem dla rozgrywanego dołka. Jeśli kolejny rzut nie został wykonany, grę 
kontynuuje się z uzyskanego lie. Jeśl celem jest kosz, dysk znajduje się ponad 
powierzchnią pola gry a grę kontynuuje się zgodnie z regułą 805.01.C. Jeśli 
gracz wykonał rzut z tee kolejnego dołka dolicza się dwa rzuty karne do wyni-
ku nieprawidłowo rozegranego dołka.

3.  Nieukończenie dołka. Gracz ukończył rundę lub wykonał rzut z tee na danym 
dołku nie ukończywszy poprzedniego dołka. Wynik nieprawidłowo rozegra- 
nego dołka jest liczbą wykonanych rzutów, powiększoną o jeden rzut za 
ukończenie dołka oraz dwa rzuty karne za nieprawidłowe zagranie. Umyślne 
nieukończenie dołka skutkuje wykluczeniem z turnieju.

4.  Nieprawidłowa kolejność gry. Gracz ukończył grę na dołku w nieprawidłowej 
kolejności. Gracz kontynuuje rozgrywanie pola w prawidłowej kolejności. 
Niezależnie od ilości rozegranych w nieprawidłowej kolejności dołków danej 
rundy całkowity wynik gracza powiększa się o dwa rzuty karne za nieprawi- 
dłowe zagranie. Wynik uzyskany na każdym rozegranym dołku pozostaje 
niezmieniony.

5.  Dołek opuszczony z powodu spóźnienia lub nieobecności. Jeśli gracz nie 
jest obecny, kiedy nastąpi jego kolej rzutu i pozostaje nieobecny przez co 
najmniej 30 sekund, nie wykonuje on żadnego rzutu na danym dołku. Wynik 
gracza na danym dołku to par plus cztery. [Par] to określony przez Dyrektora 
wynik, jaki na danym dołku powinien uzyskać doświadczony disc golfista 
podczas bezbłędnej gry w normalnych warunkach pogodowych. Patrz Sekcja 
1.05.B Przewodnika Turniejowego dla określenia spóźnienia.

6.  Pominięty dołek. Runda została ukończona a gracz zaniedbał ukończenie doł-
ka lub dołków. Gracz otrzymuje wynik par plus cztery za każdy nierozegrany 
dołek.

7.  Nieprawidłowy dołek. Gracz ukończył dołek, który nie jest częścią pola dla 
danej rundy, zamiast ukończyć dołek, który jest częścią pola dla danej rundy. 
Do wyniku na danym dołku dolicza się dwa rzuty karne.

8. Dodatkowy dołek. Gracz ukończył dołek, który nie jest częścią pola dla danej 
rundy. Do wyniku całkowitego gracza dodaje się dwa rzuty karne. Rzuty 
wykonane na dodatkowym dołku nie są liczone.

9. Nieprawidłowy dołek początkowy lub grupa. Gracz rozpoczął grę na innym 
dołku lub w innej grupie niż został przypisany. Gracz kontynuuje grę a do 
wyniku gracza na pierwszym rozegranym dołku dodaje się dwa rzuty karne.
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812 Etykieta
A.  Gracz nie może:

1.  Rzucać, jeśli rzut może zranić kogoś lub przeszkodzić innemu graczowi; lub,
2. Rzucać poza kolejnością bez zezwolenia lub jeśli może to wpłynąć na innego 

gracza; lub,
3. Przeszkadzać lub brać udział w niesportowych zachowaniach takich jak:

a.  Krzyczenie (z wyjątkiem ostrzegania w sytuacji zagrożenia trafieniem 
dyskiem),

b.  Przeklinanie,
c.  Uderzanie, kopanie lub rzucanie wyposażeniem parku, pola lub gracza, 
d.  Poruszanie się lub rozmawianie podczas wykonywania rzutu przez innego 

gracza,
e.  Wyprzedzanie najdalszego gracza; lub,

4.  Zostawiać wyposażenia w miejscu, gdzie może przeszkadzać innym graczom 
lub zakłócić rzucony dysk; lub,

5.  Śmiecić, włączając niedopałki papierosów; lub,
6.  Przeszkadzać innym graczom dymem papierosowym.

B.  Gracz musi:
1.  Podejmować określone regułami działania, włączając:

a.  Pomoc w odnalezieniu utraconego dysku; oraz, 
b.  Przenoszenie wyposażenia na prośbę innego gracza; oraz, 
c.  Poprawne zapisywanie wyników.

2.  Obserwować rzuty innych członków grupy, aby czuwać nad przestrzeganiem 
reguł i zapewnić pomoc przy poszukiwaniu dysków.

C.  Gracz otrzymuje ostrzeżenie za pierwsze naruszenie którejkolwiek z zasad etyki-
ety. Każde kolejne naruszenie, którejkolwiek z zasad etykiety w tej samej rundzie 
skutkuje jednym rzutem karnym. Naruszenie etykiety może być zgłoszone lub 
potwierdzone przez gracza, którego dotyczy lub Sędziego. Powtarzające się 
naruszenia etykiety mogą skutkować dyskwalifikacją przez Dyrektora.
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813	Wyposażenie
813.01 Niedozwolony dysk
A. Dyski stosowane w grze muszą spełniać wszystkie kryteria ustanowione w Stan-

dardach Technicznych PDGA.
B. Dysk, który po wyprodukowaniu został zmodyfikowany w taki sposób, że jego 

oryginalny tor lotu uległ zmianie jest niedozwolony, wyłączając zmiany wynika-
jące ze zużycia podczas gry i umiarkowanego szlifowania powierzchni mającego 
na celu usunięcie niedoskonałości odlewu lub rys. Dyski nadmiernie oszlifowane 
lub pomalowane materiałem o wyczuwalnej grubości są niedozwolone. Dodanie 
urządzenia ułatwiającego odszukanie dysku (np. światło, taśma, kreda w proszku) 
jest dozwolony tylko wtedy, gdy Dyrektor ogłosił grę w nocy lub w śniegu.

C. Dysk pęknięty lub posiadający otwór jest niedozwolony.
D. Dysk, który jest kwestionowany przez innego gracza lub Sędziego jest niedo- 

zwolony, chyba że zostanie później zatwierdzony przez Dyrektora.
E. Gracz który rzuca niedozwolonym dyskiem podczas gry otrzymuje karę dwóch 

rzutów karnych. Gracz, który wielokrotnie rzuca niedozwolonym dyskiem, może 
zostać zdyskwalifikowany zgodnie z Sekcją 3.03 Przewodnika Turniejowego 
PDGA.

F. Wszystkie dyski używane w grze, poza mini markerami, muszą być unikalnie 
oznakowane. Gracz otrzymuje ostrzeżenie za pierwszy rzut nieoznakowanym dys-
kiem. Gracz otrzymuje rzut karny za każdy kolejny rzut nieoznakowanym dyskiem.

813.02	Niedozwolone	urządzenia
A.  Gracz nie może korzystać z żadnego urządzenia, które bezpośrednio ułatwia rzut. 

Urządzenia, które zmniejszają lub kontrolują otarcia skóry (np. rękawiczki, taśmy, 
bandaże, gazy) oraz wyroby medyczne (np. stabilizatory kolan lub kostek) są 
dozwolone. Umieszczanie obiektów ułatwiających celowanie jest niedozwolone. 
Przedmioty takie jak ręcznik lub mata mogą być umieszczone na lie, pod warun-
kiem że nie są grubsze niż 1 centymetr po skompresowaniu.

B. Urządzenie, które jest kwestionowane przez innego gracza lub Sędziego jest nie-
dozwolone, chyba że później zostanie zatwierdzone przez Dyrektora.

C. Gracz, który w dowolnym momencie rundy zostanie zaobserwowany podczas 
korzystania z niedozwolonego urządzenia otrzymuje dwa rzuty karne. Gracz, 
który wielokrotnie używa niedozwolonego urządzenia może zostać zdyskwalifi-
kowany zgodnie z Sekcją 3.03 Przewodnika Turniejowego PDGA.
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A.01	Zasady	ogólne
A.  W rozgrywce meczowej [match play] para graczy 

współzawodniczy ze sobą celem wygrania po- 
szczególnych dołków danej rundy. Gracz, który 
wygra więcej dołków, wygrywa mecz.

B.  Reguły gry PDGA, opisujące rozgrywkę medalową [medal play], mają zastoso-
wanie z wyjątkiem gdy, są zastępowane przez poniższe reguły.

C. Para przeciwników gra w grupie z co najmniej jedną inną parą lub Sędzią.

A.02	Kolejność	gry
A.  Kolejność rzutów z tee dla par przeciwników tej samej grupie wynika z kolejności 

na karcie wyników.
B. Spośród każdej pary przeciwników gracz, który jest pierwszy na karcie wyni-

ków, rzuca jako pierwszy na pierwszym dołku. Na każdym kolejnym dołku grę 
rozpoczyna gracz, który wygrał poprzedni dołek. Remisy nie zmieniają kolejności 
rzutów.

A.03	Rzuty	karne
A.  Jedynie przeciwnik gracza może zgłosić naruszenie lub dać mu ostrzeżenie. 

Każdy gracz danej grupy lub Sędzia może potwierdzić zgłoszenie.
B. Rzuty karne i ostrzeżenia otrzymane pomiędzy dołkami zalicza się do następne-

go dołka.

A.04	Zapisywanie	wyników
A.  Wyniki w rozgrywce meczowej rejestruje się w sposób, który umożliwia określe-

nie, który z graczy w danym momencie wygrał więcej dołków. Mecz zaczyna się 
od remisu pary, lub równowagi [all square]. W miarę rozwoju meczu, gracz który 
wygrał więcej dołków jest do przodu [up] o daną ilość dołków; jego przeciwnik 
jest do tyłu [down] o daną ilość dołków.

B. Gracz wygrywa dołek poprzez ukończenie dołka w mniejszej liczbie rzutów niż 
przeciwnik. Gracz, który wygrał dołek otrzymuje wynik 1. Drugi gracz nie otrzy-
muje wyniku, co może być oznaczone myślnikiem. Jeśli dwóch graczy ukończy 
dołek z tą samą liczbą rzutów dołek jest dzielony [halved] i żaden z graczy nie 
otrzymuje wyniku.

C. Gracz może zapytać przeciwnika o liczbę rzutów oddanych na aktualnym dołku. 
Gracz, który błędnie poda tę liczbę przegrywa dołek.

A.05	Darowanie
A.  Gracz może darować mecz w dowolnym momencie przed końcem meczu. 

Przeciwnik wygrywa mecz.
B. Gracz może darować dołek w dowolnym momencie przed ukończeniem dołka 
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przez obojga graczy. Przeciwnik wygrywa dołek.
C. Gracz może darować kolejny rzut przeciwnika. Uznaje się, że dany rzut ukończył 

dołek.
D. Para graczy może zgodzić się na dzielenie rozgrywanego dołka.
E. Darowanie nie może zostać odrzucone ani wycofane.

A.06	Wygrana	w	meczu
A.  Jeśli gracz jest do przodu o więcej dołków niż pozostało do rozegrania, gracz 

wygrywa mecz.
B.  Jeśli para graczy jest w równowadze na koniec rundy, mecz kończy się remisem. 

Dyrektor decyduje, czy i jak rozstrzygane są remisy.

B.01	Zasady	ogólne
A.  Drużyna deblowa składa się z dwóch graczy.
 Alternatywne formaty o różnej wielkości drużyn są 

dopuszczalne i mogą być tworzone na bazie tych 
reguł.

B. Reguły gry PDGA mają zastosowanie z wyjątkiem, 
gdy są zastępowane przez poniższe reguły.

B.02	Kolejność	gry
A.  Kolejność rzutów na pierwszym dołku wynika z kolejności, w której drużyny są 

wpisane na karcie (lub kartach) wyników. Kolejność rzutów na wszystkich kolej-
nych tee jest określona wynikiem poprzedniego dołka. Drużyna z najniższym 
wynikiem rzuca jako pierwsza, i tak kolejno. Remisy nie zmieniają kolejności 
rzutów.

B. Po uzyskaniu przez wszystkie drużyny lie znajdującego się poza obszarem tee, 
kolej rzutu przypada na drużynę, której lie znajduje się najdalej od celu.

C. Członkowie drużyny rzucający z tego samego lie mogą rzucać w dowolnej kolej- 
ności.

B.03	Rzuty	karne
A.  Rzuty karne, które są wynikiem rzutu otrzymuje jedynie ten członek drużyny, który 

wykonał rzut. Wszelkie inne ostrzeżenia i rzuty karne wynikają z działań drużyny 
jako całości i są zapisywane drużynie niezależnie od formatu.

B. Każdy rzut, który nie może poprawić wyniku drużyny jest rzutem zbędnym [extra 
throw]. Drużyna, której gracz wykonał zbędny rzut otrzymuje ostrzeżenie za pier-
wsze naruszenie i rzut karny za każde kolejne naruszenie któregokolwiek  
z członków drużyny.
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B.04	Lie
A.  W przypadku formatów, gdzie obaj członkowie drużyny rzucają z tego samego 

lie, członek drużyny, który rzuci z innego lie niż pierwszy rzucający z drużyny 
otrzymuje jeden rzut karny za nieprawidłowe zagranie.

B. Lie zagrywane przez dwóch członków drużyny musi być oznaczone tym samym 
dyskiem markerem.

C. Jeśli lie zagrywane przez obu członków drużyny ulega zmianie z jakiegokolwiek 
powodu, obaj członkowie drużyny muszą grać ze zmienionego lie.

B.05	Formaty
A.  Najlepszy rzut

1.  Obaj członkowie drużyny rzucają z obszaru tee. Następnie drużyna decyduje, 
z której z dwóch pozycji wykona kolejny rzut. Obaj członkowie drużyny rzuca-
ją z wybranego lie, a drużyna znów decyduje, z której z dwóch pozycji będzie 
zagrywać, i tak kolejno.

2. Drużyna kończy dołek, gdy którykolwiek członek drużyny ukończy dołek.
3. Wynik drużyny na danym dołku jest liczbą rzutów z zagrywanych lie  

powiększoną o rzuty karne.
4. Jeśli drużyna podniesie rzucony dysk zanim lie zostanie wybrane lub ozna- 

czone dyskiem markerem, nie może wybrać tego rzutu. Jeśli drużyna pod-
niesie oba dyski bez wcześniejszego oznaczenia lie, drugi z podniesionych 
dysków jest przywracany na pierwotną pozycję zgodnie z decyzją grupy  
a drużyna musi zagrywać z lie określonego przywróconym dyskiem.

5. Jeśli jeden z członków drużyny jest nieobecny, spóźniony lub zaprzestaje  
grać, drugi członek drużyny może grać, ale nie wykonuje się rzutów w zas- 
tępstwie nieobecnego gracza. Spóźniony członek drużyny może dołączyć  
do gry jedynie pomiędzy dołkami.

B.  Zmodyfikowany najlepszy rzut
1.  Zmodyfikowany najlepszy rzut jest taki sam jak Najlepszy rzut z poniższymi 

różnicami: Dyrektor może ustalić limit liczby rzutów z tee członka drużyny, 
które mogą zostać użyte. Drużyna otrzymuje dwa rzuty karne za każde prze-
kroczenie tego limitu.

C.  Najgorszy rzut
1.  Obaj członkowie drużyny rzucają z obszaru tee. Następnie przeciwnicy druży-

ny wybierają, z której z dwóch pozycji zagrywać będzie dana drużyna, mając 
na celu maksymalizację wyniku drużyny na danym dołku. Obaj członkowie 
drużyny rzucają z wybranego lie a ich przeciwnicy ponownie decydują,  
z której z wynikowych pozycji drużyna rozpocznie grę, i tak kolejno. 

2. Drużyna kończy dołek, gdy wszyscy członkowie drużyny ukończą dołek z tego 
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samego lie.
3. Wynikiem drużyny na danym dołku jest liczba rzutów z zagrywanych lie  

powiększona o rzuty karne.
4. Jeśli drużyna podniesie lub oznaczy dysk zanim jej przeciwnicy wybiorą  

lie, dysk przywracany jest na pierwotną pozycję zgodnie z decyzją grupy.  
Przeciwnicy wybierają wtedy lie spośród: ustalonego lie poruszonego dysku,  
lie drugiego dysku oraz poprzedniego lie drużyny.

5. Jeśli przeciwnicy wybiorą wyraźnie korzystne lie, mogą zostać zdyskwalifiko- 
wani przez Dyrektora.

6. Jeśli członek drużyny jest nieobecny, spóźniony, wycofał się lub został 
 zdyskwalifikowany, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

D.  Trudny rzut
1.  Trudny rzut jest taki sam jak Najgorszy rzut z poniższą różnicą: Drużyna 

kończy dołek, gdy którykolwiek członek drużyny ukończy dołek.
E.  Naprzemienny rzut

1.  Drużyna decyduje, który członek drużyny rzuca pierwszy na pierwszym dołku. 
Następnie każdy członek drużyny rzuca z lie ustanowionego rzutem poprzed-
niego członka drużyny, i tak kolejno.

2. Drużyna kończy dołek, gdy którykolwiek z członków drużyny ukończy dołek.
3. Wynik drużyny na danym dołku jest liczbą rzutów powiększoną o rzuty karne.
4. Rzut wykonany przez niewłaściwego członka drużyny jest zagraniem niepraw-

idłowym i skutkuje rzutem karnym. Rzut jest pomijany a właściwy członek 
drużyny wykonuje rzut. Jeśli dodatkowy rzut został wykonany po rzucie 
niewłaściwego członka drużyny, drużyna otrzymuje dwa rzuty karne a gra jest 
kontynuowana.

5. Każdy rzut powtórny z tego samego lie wykonywany jest przez tego samego 
gracza.

6. Drużyna otrzymuje wynik par plus cztery za każdy dołek opuszczony w wyni-
ku spóźnienia lub nieobecności gracza. Jeśli którykolwiek z członków drużyny 
wycofa się lub zostanie zdyskwalifikowany, drużyna zostaje zdyskwalifikowa-
na.

F.  Zmodyfikowany naprzemienny rzut
1.  Zmodyfikowany zmienny rzut jest taki sam jak Zmienny rzut z tą różnicą, że 

Dyrektor może wyznaczyć, który członek drużyny wykonuje pierwszy rzut na 
każdym dołku.

G.  Najlepszy wynik
1.  Każdy członek drużyny rozgrywa dołek jako indywidualny gracz.



2. Drużyna kończy dołek, gdy członek drużyny ukończył dołek z najniższym 
możliwym do uzyskania przez drużynę wynikiem.

3. Wynikiem drużyny na danym dołku jest najniższy wynik osiągnięty przez 
członka drużyny na danym dołku, włączając rzuty karne przyznane danemu 
graczowi i drużynie.

H.  Najlepszy wynik ze zmiennych lie
1.  Każdy członek drużyny rzuca z obszaru tee. Następnie każdy członek drużyny 

rzuca z lie ustanowionego rzutem drugiego członka drużyny, i tak kolejno.

2. Drużyna kończy dołek, gdy członek drużyny ukończy dołek z najniższym 
możliwym do uzyskania przez drużynę wynikiem.

3. Wynikiem drużyny na danym dołku jest najniższy wynik osiągnięty przez 
członka drużyny na danym dołku, włączając rzuty karne przyznane danemu 
graczowi i drużynie.
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Cel [807.A]
Cel typu kosz, lub kosz [807.A]
Cel typu obiekt [807.A]
Do przodu [A.04.A]
Do tyłu [A.04.A]
Dołek [800]
Drop zone [802.05.C]
Dyrektor [801.02.G]
Dysk marker lub marker [802.05.D]
Dysk mini marker lub mini [802.06.B]
Dzielony [A.04.A]
Grupa [801.02.A]
Hazard [806.05.A]
Lie [802.05.A]
Linia gry [802.05.D]
Linia mando [804.02.A.1]
Linia tee [802.04.A]
Najdalszy gracz [802.02.C]
Nieprawidłowe zagrania [811.B]
Obiekt mando [804.01.A]
Obszar przypadkowy [806.03.A]
Obszar tee lub tee [802.04.A]
Obszar uwolnienia [806.04.A]
Odprawa [811.A]

Ostrzeżenie [801.02.D]
Par [811.F.5]
Podwójne mando [804.01.A]
Podwójne mando z ograniczeniem 

wysokości [804.01.A]
Pojedyncze mando [804.01.A]
Powierzchnia pola gry [802.05.A]
Poza granicami pola gry [806.02.A]
Pozycja [805.01.A]
Przypadkowa przeszkoda [803.01.B.1]
Przypadkowa przeszkoda wodna [806.03.A]
Punkt podparcia [802.04.B]
Putt [806.01.A]
Reguła dwóch metrów [805.02.A]
Rozgrywka meczowa [A.01.A]
Rozgrywka medalowa [A.01.B]
Równowaga [A.04.A]
Rzut [802.01.A]
Rzut karny [801.02.E]
Rzut powtórny [802.02.D]
Rzut treningowy [809.03.A]
Rzut tymczasowy [809.02.A]
Rzut zbędny [B.03.B]
Sędzia [801.02.F]
Sędzia [801.02.F]
Trasa mando [804.01.A]
Ukończenie rundy [808.F]
W granicach pola gry [806.02.A]

Załącznik	E
Indeks

Reguły: pdga.com/rules
Pytania i odpowiedzi dotyczące reguł: 
pdga.com/rules/official-rules-disc-golf/808-rules-qa
Przewodnik turniejowy: 
pdga.com/rules/competition-manual-disc-golf-events
Lista pól: 
pdga.com/course-directory
Standardy techniczne:
pdga.com/rules/technical-standards

Wszelkie miary występujące w regułach są 
podane w systemie metrycznym. Poniższe 
miary w systemie angielskim mogą mieć 
zastosowanie, gdy urządzenie pomiarowe 
w systemie metrycznym nie jest dostępne.

System metryczny System angielski

10 metrów .................... 32 stopy i 10 cali
3 metry ......................... 9 stóp i 10 cali
2 metry ......................... 6 stóp i 6 cali
1 metr ........................... 3 stopy 3 cale
30 centimetrów ........... 1 stopa
20 centimetrów ........... 8 cali
1 centimetr ................... 1/2 cala

Załącznik	C

Źródła

Załącznik	D

Konwersje
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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 Biurze 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 Podatko- 
wego 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)

Podziękowania
Wyrazy uznania składamy członkom Komitetu ds. Reguł 
Gry PDGA, którzy pracowali nad niniejszą aktualizacją:

Conrad Damon (przewodniczący), Steve West, Shawn 
Sinclair, Peter Bygde, Rick Voakes, Neil Crellin, Harold 
Duvalli 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
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Pytania i odpowiedzi

Zastosowanie	reguł	gry
QA-APP-1
Czy istnieje kolejność w jakiej powinny 
być rozpatrywane naruszenia, jeśli zasto-
sowanie ma więcej niż jedna reguła?

Tak. Stosuje się naruszenie skutkujące 
najsurowszą karą. Remis jest rozstrzygany 
zależnie od kolejności zdarzeń. Pojedyn- 
czy rzut nie może być ukarany za więcej 
niż jedno naruszenie.

QA-APP-2
Kiedy na jeden rzut przypada kilka naru- 
szeń, w jaki sposób określić która reguła 
była naruszona jako pierwsza, przyjmując 
że reguła nie była naruszona dopóki dysk 
nie znalazł się w stanie spoczynku?

Znaczenie “pierwszeństwa” w regule na-
leży ogólnie rozumieć jako wejście dysku 
w stan, który narusza regułę. Często spo-
tykaną parą reguł, które można naruszyć 
jednym rzutem są auty i mando. W tym 
przypadku, należy porównać kiedy dysk 
ostatni raz wyszedł na out z tym, kiedy 
przekroczył linię mando i grać zgodnie ze 
zdarzeniem, które wystąpiło pierwsze.

QA-APP-3
Czy mogę odwołać się od decyzji, która 
została podjęta w odniesieniu do innego 
gracza w mojej grupie?

Tak. Gracz, którego dotyczy odwołanie, 
może wtedy zdecydować się zagrać rzuty 
tymczasowe.

QA-APP-4
Moja grupa uważa, że mój dysk wyszedł 
na out, ale ja uważam, że nie jest to 
jednoznaczne. Czy wątpliwości nie są 
rozstrzygane na korzyść gracza? Jestem 
bezpieczny, czyż nie?

Wątpliwości są rozstrzygane na korzyść 
tylko w sytuacji, gdy grupa nie może 
podjąć decyzji, np. gdy dwóch graczy 
widzi dysk jako bezpieczny, a dwóch widzi 
jako autowy. Jeśli większość graczy widzi 
uważa, że jest dysk jest na aucie, aut jest 
uznany.

QA-APP-5
Moja grupa podjęła decyzję, która okazała 
się być błędną. Uznano że rzuciłem pra-
widłowo, podczas gdy w rzeczywistości 
wyszedłem na aut, w wyniku pomyłki 
grałem z niewłaściwego lie. Czy zostanę 
ukarany?

Być może. Decyzja należy do Dyrektora 
Turnieju (DT). Możesz zostać ukarany za 
wyjście na aut, ponieważ to jest praw-
idłowe rozstrzygnięcie dla tego rzutu. 
Nie powinieneś jednak zostać ukarany za 
zagranie z nieprawidłowego lie (zagrania 
nieprawidłowe), gdyż grałeś zgodnie z 
decyzją grupy. Jeśli jest wątpliwość, czy 
decyzja jest prawidłowa, powinieneś roz-
ważyć zagranie rzutów tymczasowych.

QA-APP-6
Jakie reguły mają zastosowanie, jeśli gram 
w niesankcjonowanym turnieju lub w jak-
iejkolwiek rundzie niezwiązanej z PDGA?

Jeśli bierzesz udział w wydarzeniu, gdzie 
ogłoszono że obowiązują zasady PDGA, 
wtedy mają zastosowanie Reguły gry  
w disc golfa PDGA, bez względu na to, 
czy wydarzenie jest sankcjonowane przez 
PDGA, czy nie. Przewodnik Turniejowy 
ma zastosowanie tylko do wydarzeń 
PDGA. Jeśli nie było żadnego ogłoszenia 
dotyczącego zasad, możecie grać według 
dowolnych zasad, z którymi zgadza się 
grupa lub uczestnicy wydarzenia, włącza-
jąc zasady PDGA.
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QA-APP-7
Co jeśli nie ma Dyrektora Turnieju (DT)?

Wszystkie turnieje sankcjonowane przez 
PDGA mają Dyrektora Turnieju (DT). Przy 
niesankcjonowanych wydarzeniach lub 
towarzyskich rozgrywkach, jeśli ktokolwiek 
ma autorytet wśród graczy, może podjąć 
się obowiązków Dyrektora. W przypadku, 
gdy nikt nie chce być Dyrektorem, będzie-
cie musieli grać bez niektórych funkcji 
Dyrektora. Przykładowo, nie będzie można 
zgłaszać odwołań od decyzji grupy. 
Niektóre funkcje dyrektora mogą być 
dostępne w inny sposób. Przykładowo, 
oznakowanie pola powinno powiedzieć 
wam w jakim porządku grać dołki, gdzie 
są granice pola i inne rzeczy, które są 
zwykle omówione na odprawie lub  
w caddy booku.

QA-APP-8
Każdy w mojej grupie jest certyfikowanym 
sędzią. Zgłoszenie naruszenia niektórych 
reguł wymaga obecności dwóch graczy 
lub sędziego. Czy wystarczy, że jeden  
z nas zgłosi naruszenie, skoro wszyscy  
jesteśmy sędziami?

Nie. By zgłosić naruszenie podczas gry 
turniejowej, musisz być upoważniony 
przez Dyrektora jako Sędzia Turniejowy. 
Zdanie egzaminu nie czyni cię Sędzią 
Turniejowym (Sędzią w rozumieniu reguł). 
Dodatkowo Sędziowie mają restrykcje  
w zgłaszaniu naruszeń zależnie od tego, 
czy grają, czy też nie. Sędzia (włączając 
DT), który gra nie może działać jako jedy-
ny Sędzia orzekając w sprawie zgłoszenia 
naruszeń, które dotyczą graczy w jego dy- 
wizji. Niegrający sędzia może być jedyną 
osobą zgłaszającą naruszenie, gdy zasady 
dopuszczają zgłoszenie naruszenia przez 
Sędziego. Obserwator może zgłosić 
naruszenia (np. odnośnie pozycji dysku, 
który wyszedł na aut) jeśli jest on również 
Sędzią. Jeśli nie jest, jego zgłoszenie 
powinno być uznane za informację przy 
podejmowaniu decyzji grupowej.

QA-APP-9
Kiedy rzut nie jest wykorzystany  
(np. anulowany rzut, niewykorzystany rzut 
tymczasowy, rzut który został zakłócony 
lub niewykonany rzut w deblach), rzuty 
karne powodowane przez ten rzut są 
pomijane. O jakie rzuty karne dokładnie 
chodzi?

Rzuty karne za: aut, hazard, ominięcie 
mando, dysk powyżej dwóch metrów, 
zajęcia pozycji, oznaczanie, nieprawidłowe 
uwolnienie lub zgubiony dysk. Inne kary  
i ostrzeżenia mają zastosowanie.

QA-APP-10
Czy nagranie video lub inne media mogą 
być użyte jako dowód przy zgłoszeniu 
naruszenia reguł?

Polityka PDGA jest taka, że nagranie video 
może być użyte jedynie aby udokumen-
tować niewłaściwe zachowanie gracza, 
jak określono w sekcji 3.03 Przewodnika 
Turniejowego. Dowody niewłaściwego 
zachowania gracza mogą być ocenione  
w każdym momencie przez Komitet 
Dyscyplinarny PDGA. Żadne inne użycie 
nagrań video i innych mediów nie jest 
dopuszczone dla celów rozstrzygania 
podczas gry turniejowej.

Rzut
QA-THR-1
Ręka, którą wykonywałem rzut potrąciła 
gałąź drzewa podczas zamachu, wytrą-
cając dysk, który następnie potoczył się 
przed moje lie. Czy to był rzut?

Nie. Rzut zaczyna się gdy dysk porusza 
się prosto w zamierzonym kierunku. Dysk 
upuszczony lub wytrącony przed lub  
w trakcie zamachu nie liczy się jako rzut.

QA-THR-2
Czy są jakieś ograniczenia dotyczące 
sposobów rzucania dyskiem? Przykład-
owo, czy można rzucać tylko i wyłącznie 
sponad głowy?

Nie ma żadnych ograniczeń co do 
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sposobu rzucania dyskiem. Możesz rzucać 
bekhendem, forhendem, sponad głowy,  
z kciuka lub jakimkolwiek innym spo-
sobem, który ci pasuje. Możesz rzucać 
dyskiem przy użyciu stopy jeśli chcesz.

Przekroczenie czasu gry
QA-TIM-1
Jeśli gracz, na którego przypada kolej 
rzutu jest nieobecny, czy pozostali gracze 
rozpocząć wykonać rzuty? Czy to daje 
nieobecnemu graczowi więcej czasu na 
stawienia się?

Nie. Gracz, który jest następny w kolejce 
po nieobecnym graczu może rzucać po 
30 sekundach oczekiwania. Jeśli brakujący 
gracz nie pojawi się do tego czasu, otrzy-
muje sumę par i czterech rzutów za dany 
dołek (zasadniczo, gracz ten spóźnił się 
na ten dołek, tak jak można spóźnić się na 
pierwszy rozgrywany dołek).

Zagrania z tee
QA-TEE-1
Jak wyznaczany jest obszar tee?

Dyrektorzy mogą użyć jednej z kilku 
metod do określenia obszaru tee i drop 
zone. Pojedyncze pole może używać 
więcej niż jednego typu tee. Jeśli masz 
wątpliwość, spytaj Dyrektora. Poniżej 
przedstawiamy kilka popularnych metod 
wyznaczania obszaru tee: jeśli istnieje 
jest sztuczna podstawa tee bez żadnych 
oznaczeń, obszarem tee jest wtedy obszar, 
który kontrastuje z otoczeniem kolorem, 
materiałem, wysokością i/lub teksturą. 
Niektóre podstawy tee posiadają z przodu 
obszar dobiegu (follow through area). 
Obszar dobiegu może być innego koloru 
lub może być częścią podstawy przed 
oznaczoną linią tee. Część podstawy, która 
jest za obszarem dobiegu jest obszarem 
tee. Jeśli zewnętrzna krawędź jest ozna- 
czona (kompletną lub częściową linią albo 
czterema znacznikami), obszar tee znajdu-
je się między oznaczonymi krawędziąmi. 
Jeśli użyte są znaczniki, obszar tee jest 

określony przez zewnętrzne krawędzie 
znaczników. Jeśli nie ma sztucznej pod- 
stawy tee, obszar tee rozciąga się trzy 
metry prostopadle za oznaczoną linią 
tee. Jeśli linia wyznacza linię tee, obszar 
tee obejmuje linię wyznaczającą. Jeśli 
dwa znaczniki tee wyznaczają linię tee, 
obszar tee jest powiększony do przednich 
i zewnętrznych krawędzi znaczników tee. 
Jeśli jest tylko znak tee lub jeden znacznik 
tee, tee rozciąga się do tyłu znaku lub 
znacznika z jednej strony.

QA-TEE-2
Rzucałem mój drive z podwyższonej beto-
nowej podstawy tee. Podczas wypuszcza-
nia przód mojej stopy był zawieszony 
poza przednią linią krawędzi podstawy. 
Czy było to naruszeniem pozycji?
Nie. Zasady stanowią, że wszystkie punkty 
podparcia muszą być wewnątrz obszaru 
tee w czasie wypuszczania. “Punkt podpar-
cia” odnosi się raczej do każdego punktu 
na ciele gracza, który jest w kontakcie z 
powierzchnią pola gry (w tym przypadku 
- podstawą tee), niż do całej części ciała 
takiej jak stopa. Część stopy, która zwisa 
poza krawędź nie jest punktem podparcia, 
ponieważ nie jest w kontakcie z powier-
zchnią pola gry, więc żadne naruszenie nie 
miało miejsca.

Lie
QA-LIE-1
Mój rzut wylądował na moście, który 
znajduje się nad strumykiem wyznaczają-
cym obszar autu. Czy gram z mostu, czy 
mój dysk wyszedł na aut skoro jest nad 
strumykiem? Co jeśli jestem na moście, 
ale nad ziemią?

Most jest przykładem gdzie jedna po- 
wierzchnia pola gry jest znajduje się 
pionowo ponad inną powierzchnią pola 
gry. Każda powierzchnia pola gry jest 
traktowana niezależnie. Most jest w grani-
cach pola gry dopóki DT nie zadeklaruje, 
że jest autem, niezależnie od tego czy 
powierzchnia pola gry ponad lub poniżej 
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jest obszarem autu. Jeśli zasada dwóch 
metrów ma zastosowanie, w tym przy- 
padku nie ma ona zastosowania ponieważ 
twój dysk jest na, nie powyżej, powierzchni 
pola gry. Oznaczasz swoje lie na moście  
i nie ma żadnej kary.

Oznaczanie lie
QA-MAR-1
Niedoświadczony gracz w mojej grupie 
odwrócił swój dysk aby oznaczyć pozycję  
i rzucił z tej pozycji. Jakie to naruszenie?

To błąd oznaczania lie, ponieważ została 
użyta nieprawidłowa metoda oznaczenia 
lie. Pierwszy błąd oznaczania skutkuje 
ostrzeżeniem.

QA-MAR-2
Czy mogę oznaczyć moje lie przy użyciu 
mini, a następnie zdecydować się umieścić 
oryginalny dysk z powrotem na pozycję i 
podnieść mini?

Nie. Jeśli raz podniosłeś rzucony dysk,  
nie możesz już użyć go jako markera.

QA-MAR-3
Mój dysk utknął na drzewie, dokładnie 
ponad pniem. Jak mam go oznaczyć?

Jeśli jest miejsce, by oznaczyć twój dysk 
bezpośrednio poniżej, tak powinno się 
zrobić. Jeśli nie, oznacz go w pierwszym 
możliwym punkcie z tyłu na linii gry.

Zajęcie	pozycji
QA-STA-1
Punkt podparcia jest zdefiniowany jako 
“każda część ciała gracza”, która dotyka 
powierzchni pola gry. Jednakże prawie 
zawsze jest warstwa odzieży, jak np. buty, 
pomiędzy ciałem gracza a powierzchnią 
pola gry. Czy to się liczy?

Tak. Sformułowanie “część ciała gracza” 
powinno być interpretowane jako zawiera-
jące nie tylko odzież, ale też urządzenia do 
poruszania się jak laski lub kule (jeżeli tylko 
zapewniają one podparcie).

QA-STA-2
Czy mogę przytrzymać się gałęzi lub 
innego obiektu za moim lie podczas 
puttowania?

Trzymanie się czegoś za swoim lie dla 
wsparcia nie jest zakazane przepisami, 
jeśli przedmiot ten jest w granicach pola. 
Nie można nim też poruszać, ponieważ 
jesteś zobowiązany zająć pozycją, która 
skutkuje najmniejszym możliwym ruchem 
przeszkód na polu. Nie jest dozwolone by 
przytrzymać się innej osoby dla wsparcia, 
jako że ta osoba nie jest częścią pola.

QA-STA-3
Nasze pole posiada dwa poziome prze-
pusty odprowadzające deszczówkę, które 
mają wylot na zboczy wzgórza od strony 
fairwaya. Mają one około 60 centymetrów 
średnicy i metalowe kraty na wylotach, 
których szczeliny są wystarczająco duże 
dla dysków ale nie dla gracza. Jeśli dysk 
wpadnie do przepustu, czy gracz może po 
prostu oznaczyć lie na wzgórzu bezpośred-
nio ponad pozycją dysku w przepuście bez 
kary, skoro dysk jest poniżej powierzchni 
pola gry?

Tak. Wnętrze przepustu nie jest powierzch-
nią pola gry, ale wzgórze nad nim tak. Jeśli 
DT nie dał instrukcji jak traktować dyski 
wpadające do tych przepustów, gracze 
mogą oznaczać lie na wzgórzu bezpośred-
nio nad swoimi dyskami bez kary.

QA-STA-4
Mam wykonać krótki putt pod górę z lie 
leżącego na wzniesieniu. Czy mogę umieś- 
cić moją tylną stopę na lie, przednią stopę 
na ziemi przed lie a następnie podnieść 
moją przednią stopę na chwilę przed wy- 
puszczeniem dysku? Po rzucie dyskiem 
rozpęd przeniesie mnie za lie. Nazywam to 
puttem “z odejścia”.

Tak, jest to dozwolone. Twoja pozycja była 
prawidłowa, kiedy wypuszczałeś dysk i nie 
przekroczyłeś lie (bliżej kosza) po wy- 
puszczeniu dysku.
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Przeszkody i uwolnienie
QA-OBS-1
Mój drive wylądował pod stołem pikniko- 
wym. Czy mogę grać zza niego? Stojąc na 
stoliku?

Generalnie, nie. Stoły piknikowe, tak jak 
wszelkie inne wyposażenie parków lub pól 
disc golfowych, są przeszkodami na polu. 
Mają być traktowane jak wszelkie inne 
przeszkody, jak np. krzak lub drzewo. To jak 
powinno się zagrać zależy od stołu pikni-
kowego. Jeśli jest miejsce na to, byś zajął 
pozycję pod stołem, nawet poprzez włoże-
nie nogi pod stół, to właśnie to powinieneś 
zrobić. Jeśli dysk zatrzymał się na wierzchu 
stołu i jeśli masz miejsce pod spodem, to 
lie znajduje się nad ziemią, oznaczasz je 
bezpośrednio pod i grasz stamtąd. Jeśli 
dysk jest na stole i nie ma miejsca pod nim 
(np. masywny stół piknikowy), możesz grać 
z powierzchni stołu, jeśli to rozsądne.  
W innym wypadku stół jest traktowany jako 
trwała przeszkoda i oznaczasz lie za nim na 
linii gry.

QA-OBS-2
Duży zwalony konar (30 centymetrów śred-
nicy i 2,4 metra długości) znajduje się na 
mojej pozycji. Czy mam prawo ją usunąć?

Tak, jeśli jesteś w stanie. Nie ma ograniczeń 
w rozmiarze przypadkowych przeszkód, 
jeśli pozostają w zgodzie z definicją. 
Możesz usunąć go jeśli jest to wykonalne  
i jeśli rzucisz w ciągu 30 sekund zgodnie  
z regułą przekroczenia czasu.

QA-OBS-3
Mój dysk zatrzymał się pod długim 
zwalonym konarem. Konar jest wyraźnie 
oddzielony od drzewa i rozciąga się nad 
moim dyskiem (przed nim i za nim).  
Czy mogę usunąć konar?

Tak. Jeśli część konaru jest na twojej pozy- 
cji lub przeszkadza w rozbiegu za marke-
rem, masz prawo go usunąć, nawet jeśli  
pozostała część jest pomiędzy twoim lie  
i celem.

QA-OBS-4
Oderwana, złamana gałąź zwisa w dół tuż 
za moim markerem, utrudniając mi zajęcie 
pozycji. Nie dotyka ziemi. Czy mogę ją 
usunąć? Czy zyskuję zwykłe uwolnienie?

Nie. Ponieważ przeszkoda nie jest ani na 
lie ani za nim (twoje lie jest na powierzch-
ni pola gry), ma ona taki sam status jak 
zdrowa, połączona gałąź. Musisz zagrać 
wokół niej.

QA-OBS-5
Czy mogę uzyskać uwolnienie od drażnią-
cych skórę roślin takich jak trujący bluszcz, 
trujący dąb lub pokrzywy?

Nie, chyba że Dyrektor ogłosił dla nich 
zwykłe uwolnienie. Te rośliny oddziałują 
na graczy w różny sposób i bardzo rzadko 
stanowią poważne ryzyko dla zdrowia. Jeśli 
twój dysk wylądował w jakichś roślinach 
i nie chcesz stamtąd grać, możesz zyskać 
opcjonalne uwolnienie lub anulować rzut, 
kosztem rzutu karnego.

QA-OBS-6
Jak mam oznaczyć lie, gdy mój dysk wy-
lądował na terenie pola, które ma wrażliwe, 
chronione, zagrożone wyginięciem lub 
wartościowe listowie?

Dyrektor może ogłosić, że dany teren jest 
obszarem autu lub obszarem uwolnienia, 
a w tym przypadku oznaczasz lie według 
odpowiednich reguł. Jeśli żadne specjalne 
warunki nie zostały ogłoszone przez Dyrek-
tora dla tego obszaru, a wejście na teren 
jest zakazane, wtedy jest to obszar uwolnie-
nia i grać należy według właściwej reguły. 
Zważ, że możesz skorzystać z opcjonalnego 
uwolnienia lub anulować rzut kosztem 
rzutu karnego.

QA-OBS-7
Co mogę zrobić z nienadającym się do gry, 
niebezpiecznym lub słabo oznaczonym 
tee?

Jeśli problemem na tee jest przypadkowa 
przeszkoda, która nie może być łatwo 
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usunięta (jak stojąca woda lub głęboka 
kałuża), możesz uzyskać zwykłe uwonienie  
za tee. Żadne uwolnienie nie jest przewi-
dziane dla innych niesprzyjających warun-
ków na tee, choć można umieścić ręcznik 
dla zapewnienia przyczepności jeśli tee 
jest śliskie. Jeśli tee jest słabo oznaczone, 
o ile to możliwe zlokalizuj Sędziego lub lo-
kalnego gracza z innej grupy, aby pomógł 
w zidentyfikowaniu granic obszaru tee.

QA-OBS-8
Dokładnie naprzeciw mnie, gdzie planuję 
rzucać znajduje się wielka pajęcza sieć. 
Czy mogę ją strącić?

Tylko jeśli przynajmniej jej część znajduje 
się na ziemi na twoim lie lub za nim, w tej 
sytuacji może być rozważona w ogólnej 
kategorii “zanieczyszczeń” i usunięte jak 
przypadkowa przeszkoda. Jeśli jest jedy-
nie na trasie lotu lub nie dotyka ziemi, nie 
może być usunięta.
QA-OBS-9
Na krótkim, łatwym dołku mój drive trafił 
w gęsty las i utknął wysoko w drzewach. 
Zasada dwóch metrów ma zastosowanie. 
Wolę rzucać ponownie z tee niż grać  
z głębi lasu. Czy to będzie mój 3. czy 4. 
rzut?

To będzie twój 3. rzut po oświadczeniu 
że anulujesz swój drive. Liczysz pierwotny 
rzut, i dodajesz rzut karny za anulowanie 
tego rzutu. Rzuty karne wynikające z anu-
lowanego rzutu nie są liczone.

QA-OBS-10
Gracz, który korzysta z uwolnienia od 
przeszkody lub z obszaru przypadkow-
ego, może cofnąć się wzdłuż linii gry do 
pierwszego dostępnego lie. Co oznacza 
“większe uwolnienie”, które Dyrektor może 
ogłosić?

Większym uwolnieniem może być drop 
zone, rzut powtórny lub możliwość prze-
sunięcia lie. Uwolnienie (przesunięcie lie 
bez rzutu karnego) jest przewidziane dla 
nietypowych sytuacji, dlatego Dyrektor ma 

dużą swobodę w reagowaniu na  
wyjątkowe sytuacje.

Przejścia	regulowane

QA-MAN-1
Mój rzut minął mando z nieprawidłowej 
strony, a następnie potoczył się z pow-
rotem po drugiej stronie i zatrzymał się 
przed mando. Czy wciąż nieprawidłowo 
minąłem mando?

Tak. Linia mando rozciąga się tylko po 
niewłaściwej strone mando. Nie ma linii 
po właściwej stronie mando, więc zawró- 
cenie po tej stronie nie zmienia statusu 
rzutu. Przekroczyłeś linię i nie wróciłeś 
przez nią, więc minąłeś mando. Zważ: jeśli 
twój dysk przekroczył tę linię i następnie 
zawrócił przez tą linię, wtedy nie minąłeś 
mando. Jednym ze sposobów myślenia 
o mando jest wyobrażenie sobie drogi 
dysku jako sznurka. Napnij go, następnie 
zobacz, którą stronę minie mando.

QA-MAN-2
Minąłem mando a drop zone nie jest 
oznaczony. Gdzie jest moje lie?

Wracasz do swojego poprzedniego lie.

QA-MAN-3
Mando został oznaczony na pniu drzewa, 
ze strzałką wskazującą w lewo. Pień roz- 
dziela się na dwa główne pnie. Mój dysk 
przeszedł pomiędzy dwoma górnymi 
pniami. Czy minąłem przeszkodę?

To nie jest łatwe pytanie, ponieważ mando 
jest słabo określone. Twoja grupa musi 
najpierw zdecydować co jest przeszkodą 
obowiązkową, np. czy jeden z dwóch 
wyższych pni jest kontynuacją niższego 
pnia. Jeśli to zostało ustalone, twoja grupa 
będzie musiała zdecydować, z której 
strony twój dysk minął przeszkodę.
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Ustanawianie pozycji
QA-POS-1
Jak mam oznaczyć dysk w niedostępnym 
położeniu poniżej powierzchni pola gry, 
jak szczelina? Czy jest za to kara?

Zasady, które mają zastosowanie do 
dysku ponad powierzchnią pola gry mają 
również zastosowanie do dysku poniżej 
powierzchni pola gry. Jeśli możesz 
zlokalizować swój dysk w szczelinie i nie 
można przyjąć żad-nej rozsądnej pozycji, 
możesz oznaczyć lie dokładnie nad nim na 
powierzchni pola gry bez kary. Jeśli punkt 
bezpośrednio nad dyskiem jest w pow-
ietrzu lub w obrębie trwałej przeszkody, 
oznacz swoje lie w pierwszym dostępnym 
punkcie z tyłu na linii gry.

Dysk	powyżej	dwóch	metrów
QA-2M-1
Czy zasada dwóch metrów wciąż ma 
zastosowanie?

Wyjściowo, zasada dwóch metrów nie ma 
zastosowania. DT może zdecydować o jej 
zastosowaniu na turnieju w takim stopniu 
w jakim sobie życzy, włączając zastosowa- 
nie dla poszczególnych przeszkód. Jeśli 
tak się stanie, zostanie to ogłoszone na 
odprawie i/lub w caddy booku.

QA-2M-2
Dysk oparty o cel nie jest podstawą do 
zastosowania reguły dwóch metrów. Co 
z dyskiem opartym o inne wyposażenie 
pola, takie jak tee lub znak informacyjny?

Jeśli to nie cel, to jest to podstawa do  
zastosowania zasady dwóch metrów.  
Jedyny wyjątek to cel dołka który jest 
rozgrywany, dlatego jeśli w jakiś sposób 
udało ci się umieścić swój dysk powyżej 
dwóch metrów na celu innego dołka, 
jest to podstawa do zastosowania reguły 
dwóch metrów.

QA-2M-3
Sędzia rozstrzygnął, że mój dysk był 
więcej niż dwa metry ponad powierzchnią 
pola gry zanim dotarłem na miejsce by na 
niego spojrzeć. Inny gracz strząsnął mój 
dysk zanim mogłem oznaczyć lie. Reguła 
dwóch metrów miała zastosowanie. Jakie 
jest rozstrzygnięcie?

Skoro Sędzia tak zdecydował, przyznany  
zostaje rzut karny za regułę dwóch 
metrów, a lie oznacza się bezpośrednio 
pod miejscem gdzie utknął dysk, tak 
dokładnie jak może być to ustalone  
przez Sędziego i twoją grupę.

Zgubiony dysk
QA-LOS-1
Mój dysk kierował się wprost do jeziora 
będącego autem, kiedy straciłem go z po-
la widzenia a dysku nigdy nie znaleźliśmy. 
Czy mam grać jak przy zgubionym dysku, 
czy jak przy wyjściu na aut?

Jeśli twoja grupa zgadza się, że są prze-
konujące dowody na to, że dysk wpadł do 
jeziora będącego autem, wtedy uznajesz 
że tak było i grasz jak przy wyjściu na aut. 
Jeśli istnieje wątpliwość co do tego, czy 
dysk wylądował w jeziorze, zagrywasz jak 
przy zgubionym dysku.

QA-LOS-2
Mój dysk został uznany za zgubiony po 
bezowocnych trzyminutowych poszuki-
waniach. Kiedy ruszyłem z powrotem do 
mojego poprzedniego lie, znaleźliśmy 
dysk. Co mam teraz zrobić?

Dysk pozostaje zgubionym, a ty 
kontynuujesz powrót do poprzedniego lie.

Obszar puttowania
QA-PUT-1
Jeśli puttuję w rozkroku, czy moja druga 
stopa musi być w linii prostopadłej do lie?

Nie. Twoja druga stopa może być tak blis-
ko kosza jak tylna część twojego markera. 
Twoja druga stopa nie musi więc być 
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dokładnie na linii stopy znajdującej się za 
markerem. W zasadzie, stopa za markerem 
może być do 30 cm z tyłu (długość lie) 
i/lub 10 cm z boku (połowa szerokości 
20-centymetrowego lie), co oznacza że 
twoja druga stopa może być nawet bliżej 
celu. Nie może jedynie być bliżej niż tył 
twojego markera. Pamiętaj również, że 
kształt który wyznacza tą samą odległość 
do celu co tył twojego markera jest kołem, 
którego środkiem jest cel.

Poza	granicami	pola	gry	(aut)
QA-OB-1
Mój ulubiony driver wyszedł na aut. Czy 
mogę odzyskać go przed następnym 
rzutem?

Tak, ale tylko jeśli wykonasz swój następny 
rzut w ciągu 30 sekund, dozwolonych 
przez regułę Przekroczenia czasu.

QA-OB-2
Mój drive wpadł do sadzawki będącej 
autem, która jest otoczona przez wysokie 
trzciny. Jeden metr od miejsca, gdzie dysk 
był ostatni raz w granicach pola, to sam 
środek trzcin. Czy mogę po prostu wrócić 
na tee?

Tak. Powrót do poprzedniego lie jest jed-
ną z autowych opcji. Alternatywą jest anu- 
lowanie rzutu z takim samym wynikiem. 
Możesz również skorzystać z opcjonalne-
go uwolnienia wracając wzdłuż linii gry (co 
nie będzie kosztowało cię dodatkowego 
rzutu karnego) ponieważ skorzystałbyś  
z opcjonalnego uwolnienia w następstwie 
kary za wyjście na aut. To prawdopodob-
nie najlepsza opcja.

QA-OB-3
Mój dysk uderzył giętkie ogrodzenie od 
strony autu. Czy dysk pozostawał przez 
moment w granicach pola gry, gdy płot 
odginał się lub przypuszczalnie gdy dysk 
delikatnie zagłębił się w dziurę 
w ogrodzeniu?

Nie. Ogrodzenie określa płaszczyznę pio-
nową, która odgina się wraz z odginaniem 
się ogrodzenia. Jeśli dysk nie przekroczył 
ogrodzenia lub w nim nie utknął, ogrodze-
nie jest traktowane jako nieprzerwana 
niemożliwa do spenetrowania. Twój dysk 
nie był w granicach pola gry w żadnym 
punkcie podczas uderzenia w ogrodzenie.

QA-OB-4
Mój dysk wyszedł na aut. Czy mogę sko-
rzystać z reguły opcjonalnego uwolnienia 
i oznaczyć moje lie z tyłu na linii gry, 
zamiast jednego metra od linii autu?

Tak. Opcjonalne uwolnienie jest dostępne 
za darmo (bez dodatkowego rzutu kar- 
nego) po rzucie, który skutkuje rzutem 
karnym i wymaga oznaczenia lie (takim  
jak aut lub powyżej dwóch metrów).

QA-OB-5
Mój rzut wylądował obok strumyka 
będącego autem. Trudno określić, czy 
dysk jest w strumyku czy nie, ponieważ 
brzeg strumyka wchodzi w jakieś błoto  
i trawy. Inny gracz wszedł na mój dysk  
i popchnął go w dół, by zobaczyć czy jest 
pod nim woda. Czy mój dysk jest teraz 
automatycznie w granicach pola ponieważ 
inny gracz go dotknął?

Nie. Zważ, że zasady dotyczące zakłóceń 
i pozycji są napisane z punktu widzenia 
dysku poruszanego, a nie ledwie dot-
kniętego. Inny gracz nie zmienił położenia 
twojego dysku. W zasadzie dysk musi być 
czasami poruszony w celu określenia jego 
statusu i przynależności. Jeśli ruszysz swój 
dysk, który może być na aucie, jest on 
automatycznie na aucie. Nie ma jednak 
odpowiedniej reguły sprawiającej, że jest 
on w granicach pola jeśli ktoś inny go 
poruszy. Jeśli tak się zdarzy, przeniesiesz 
swój dysk na przybliżoną pozycję uzgod-
nioną z twoją grupę.
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QA-OB-6
Gracz z mojej grupy zrobił błąd kroków  
i zostało zgłoszone naruszenie (oraz  
potwierdzone). Jego dysk wyszedł na aut. 
Czy powinien dostać ostrzeżenie, rzut 
karny czy dwa rzuty karne?

Pierwsze naruszenie pozycji przez gracza 
skutkuje rzutem karnym. W tym przypad-
ku, było kilka naruszeń. Zwykle pierwsze 
występujące naruszenie jest tym, które się 
liczy. W tym przypadku był to błąd kroków 
(choć nie ma to właściwie znaczenia, bo 
skutkiem obu jest jeden rzut karny). Nie 
było powtórnego rzutu, więc dysk jest 
grany jako autowy. Gracz nie może otrzy-
mać rzutów karnych za kilka naruszeń w 
jednym rzucie, jest tylko jeden rzut karny.

QA-OB-7
Reguły mówią, że możesz oznaczać we-
dług miejsca, w którym dysk “ostatni raz 
wyszedł na aut”. W którym punkcie to się 
stało? Przykładowo, dysk może przelecieć 
nad linią autu. Czy to punkt, w którym 
część dysku po raz pierwszy przekroczyła 
linię, czy kiedy cały dysk przekroczył linię?

Kiedy cały dysk przekroczył linię. Aby być 
bardzo dokładnym, ponieważ dysk jest 
kołem, będzie to jeden punkt ostatniego 
kontaktu z wewnętrzną krawędzią linii 
autu. To jest punkt, którego używasz przy 
oznaczaniu.

Obszar przypadkowy
QA-CAS-1
Mój dysk wylądował w strumyku, który zo-
stał ogłoszony przypadkowym. Czy mogę  
umieścić kamień lub złamany konar za 
moim markerem i stanąć na nim, aby moje 
stopy pozostały suche?
Jeśli decydujesz się nie korzystać z przy- 
padkowego uwolnienia cofając się wzdłuż 
linii gry, to musisz zająć pozycję tak, jak 
gdziekolwiek indziej na polu. Jedyny przy-
padek, kiedy możesz usunąć przeszkody 
to usunięcie przypadkowych przeszkód ze 
swojego lie. Jeśli nie chcesz grać z lie  

takiego, jakim jest, ani skorzystać z przy-
padkowego uwolnienia, możesz sko-
rzystać z opcjonalnego uwolnienia lub 
anulować rzut, kosztem rzutu karnego.
QA-CAS-2
Czy określenie “obszar wodny” przy regule 
zwykłego uwolnienia obejmuje również 
powierzchnię lodu i śniegu?
Nie. “Przypadkowa przeszkoda wodna”  
zgodnie z regułami jest wodą w powsze-
chnym rozumieniu tego słowa, w swojej 
płynnej postaci. Reguły nie dają zwykłego 
uwolnienia ze śniegu, lodu ani nawet pary,  
jeśli brać ją pod uwagę. Zważ, że Dyrektor  
może ogłosić, że lód lub śnieg jest przy- 
padkową przeszkodą, a wtedy może być 
usunięty jeśli jest na twoim lie lub za nim.
QA-CAS-3
Moja grupa jest zgodna, że mój dysk wy-
lądował w mętnym obszarze przypadkow-
ej przeszkody wodnej. Nie mogliśmy go  
znaleźć. Czy gram dysk jako zgubiony, 
czy korzystam ze zwykłego uwolnienia?
Jeśli twoja grupa jest zgodna, że jest jest 
przekonujący dowód na to, że dysk jest  
w bagnie, wtedy przyjmujesz, że jest rzec-
zywiście w bagnie i korzystasz ze zwykłego 
uwolnienia bez kary. Twoja grupa będzie 
musiała określić przybliżone położenie, 
tak abyś mógł zyskać uwolnienie z tyłu na 
linii gry. Jeśli twoja grupa nie jest pewna, 
że dysk jest w bagnie, należy grać jak przy 
zgubionym dysku.

Ukończenie	dołka
QA-COM-1
Jeśli jestem tak blisko celu, że mogę go 
włożyć dysk, czy muszę nim rzucać, czy 
wystarczy że go po prostu umieszczę  
w koszyku i zostawię?

Możesz go umieścić w koszyku, ale musisz 
go puścić i pozostawić go w spoczynku 
przed jego wyjęciem. Wypuszczenie jest 
niezbędnym elementem rzutu, więc jedy-
nie dotknięcie łańcuchów lub kosza putte-
rem nie jest rzutem i nie kończy dołka.
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QA-COM-2
Wykonałem putt i mój dysk zatrzymał się 
na górze kosza. Co teraz?

Nie ukończyłeś dołka. Oznacz lie poniżej 
dysku i kontynuuj grę.

QA-COM-3
Rzuciłem putt i mój dysk zawisł w pozycji 
horyzontalnej na krawędzi koszyka oparty 
o dwa zagięcia prętów koszyka. Czy jest 
trafiony?

Tak, jeśli dysk wpadł do kosza prawidłowo 
(powyżej koszyka i poniżej zwieńczenia 
łańcuchów).

QA-COM-4
Wszyscy z mojej grupy obserwowali jak 
mój miękki puttera przecisnął się przez 
bok koszyka i pozostał w spoczynku 
wewnątrz kosza, zupełnie nie zaklinowany. 
Powiedzieli, że putt nie był dobry. Czy 
mają rację?

Tak. Rzut zaobserwowany przez grupę lub  
Sędziego, który wszedł do kosza poprzez 
przeciśnięcie się przez koszyk lub spada- 
nie przez górę zwieńczenia łańcuchów nie  
jest uznawany za prawidłowy, nawet jeśli 
pozostanie w spoczynku w koszu lub łań- 
cuchach, ponieważ nie wszedł do celu 
prawidłowo (powyżej obręczy koszyka 
i poniżej zwieńczenia łańcuchów). Jeśli 
nikt nie widział rzutu na ślepym dołek lub 
gdy kosz jest zbyt daleko, grupa musi 
podjąć decyzję.

QA-COM-5
Kiedy wypuszczam putt, odpycham się  
z mojej tylnej stopy więc a po wypusz-
czeniu utrzymuję równowagę na mojej 
przedniej stopie. Zwykle zastygam w tej 
pozycji przez parę sekund, a następnie 
ruszam tylną stopą do przodu i zmierzam 
w stronę dołka. Czy to błąd kroków?

Trudno powiedzieć. Twoja grupa będzie 
musiała rozstrzygnąć. Aby zademonstro- 
wać “pełną kontrolę równowagi” gracz 
musi wykonać pewne działanie, które 

przełamuje ruch ciała w stronę kosza  
po wypuszczeniu dysku, zanim pójdzie  
w stronę kosza. Przykładami działań, które 
demonstrują równowagę mogą być:  
(1) wyraźna przerwa i zademonstrowanie 
równowagi, (2) umieszczenie tylnej nogi 
na ziemi za markerem, lub (3) podniesie- 
nie markera. Kluczowe w każdym przypad-
ku jest wykazanie równowagi i kontroli 
nad ciałem za markerem przed przejściem 
do przodu. Najlepszą metodą działania 
jest niepozostawienie miejsca na wątpli- 
wości, co jest łatwe do wykonania jeśli 
rzeczywiście masz kontrolę nad swoim 
ciałem po wypuszczeniu putt’a.

QA-COM-6
Mój dysk spoczywał w łańcuchach a ja 
pozwoliłem, by następny gracz wykonał 
putt. Jego putt wytrącił mój dysk na zew- 
nątrz koszyka, na ziemię. Czy potrzebuję 
wykonać jeszcze jeden rzut, by ukończyć 
dołek?

Nie. Kiedy twój dysk spoczął podparty 
przez kosz, skończyłeś dołek. Możesz  
wyjąć swój dysk i iść do następnego 
dołka.

QA-COM-7
Na ślepym dołku, rzuciłem szybki, stabilny 
dysk który odbił się mocno od ziemi  
w stronę kosza. Kiedy podeszliśmy,  
znaleźliśmy go zaklinowanego z przodu 
koszyka. Czy to był as?

Prawdopodobnie nie. To decyzja grupy. 
Istnieje bardzo duże prawdopodo-
bieństwo, że dysk utknął w koszyku od 
zewnątrz. Aby ukończyć dołek dysk musi 
osiągnąć cel prawidłowo. Szansa, że dysk 
wszedł ponad koszykiem i zaklinował się 
wewnątrz koszyku, gdy wylatywał jest 
niewiarygodnie mała. Jednak, jeśli twoja 
grupa nie może podjąć większościowej 
decyzji, wątpliwość rozstrzyga się na 
korzyść rzucającego i liczony jest as.
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Zapisywanie wyników
QA-SCO-1
Czy jest kara za popełnienie błędu przy 
zapisywaniu wyniku za poszczególny 
dołek, nawet jeśli suma jest prawidłowa?

Tak. Karty wyników zwrócone bez wypeł- 
nionych wyników dołków są nieprawidło- 
we i trzeba będzie dodać dwa rzuty karne 
do prawidłowego wyniku całkowitego.

Rzut	anulowany
QA-ABA-1
Jak działa Rzut anulowany? Czym różni 
się on od starego opcjonalnego rzutu 
powtórnego?

Anulowanie rzutu oznacza, że (poza doda- 
niem do wyniku) rzut nigdy nie miał miejs-
ca. Pierwotny rzut i rzut karny są zaliczane 
do wyniku. Kiedy anulujesz rzut jego lie 
jest ignorowane a wszelkie rzuty karne 
wynikające z tego rzutu są pomijane.

Rzut	treningowy
QA-PRA-1
Jakie są reguły rzutu tymczasowego  
i kiedy powinny być stosowane?

Rzut tymczasowy jest stosowany, kiedy 
gracz nie zgadza się z decyzją grupy  
i żaden Sędzia nie jest dostępny lub  
kiedy może oszczędzić czas w przypadku 
ryzyka zgubienia dysku lub wyjścia na aut, 
lub minięcia mando. Rzuty tymczasowe  
pozwalają kontynuować grę poprzez 
zignorowanie decyzji, dopóki niejasny  
status dysku będzie mógł zostać ustalony 
lub gdy Sędzia będzie dostępny, by 
rozstrzygnąć sprawę. W sytuacji, kiedy 
decyzja jest sporna lub niepewna, gracz 
może musieć zagrywać równolegle z rzutu 
pierwotnego i rzutów tymczasowych,  
w zasadzie kończąc dwie odnogi. Gdy 
zapadnie rozstrzygnięcie, jedynie rzuty  
z prawidłowej odnogi będą liczone.

QA-PRA-2
Mój kolega zostawił nieużyty dysk obok  
tee. Podniosłem dysk a kolegę zoba-
czyłem przy następnym dołku, więc 
rzuciłem do niego. Stał około 30 metrów 
dalej. Czy to był rzut treningowy?

Tak. Dysk przebył więcej niż 5 metrów  
w powietrzu, więc był to rzut treningowy, 
niezależnie od celu rzutu.

QA-PRA-3
Gracz z mojej grupy był zły po spudłowa-
nym krótkim puttcie. Po ukończeniu dołka 
zaputtował mocno w łańcuchy z około  
2. metrów. Czy to był rzut treningowy?

Tak. Rzut nie był wykonany jako rzut kom- 
petytywny, ani w celu odłożenia na bok 
nieużywanego dysku, ani aby oddać dysk 
innemu graczowi. To czyni go rzutem 
treningowym.

Zakłócenia
QA-INT-1
Mój dysk utknął na drzewie sporo powyżej 
dwóch metrów (przy obowiązującej regule 
dwóch metrów), ale rzut innego gracza 
strącił go na ziemię. Gdzie jest moje lie, 
czy należy mi się kara za naruszenie  
reguły dwóch metrów?

Dysk jest zagrywany w odniesieniu do  
miejsca, w którym po raz pierwszy znalazł 
się w stanie spoczynku. Jeśli było to 
wyraźnie powyżej dwóch metrów podle-
gasz karze rzutu karnego tak jakby dysk 
zawisł na drzewie. Jeśli chodzi o gracza, 
którego rzut strącił dysk na ziemię, reguły 
o zakłóceniach nie mają zastosowania, 
gdy zakłócenie jest spowodowane przez 
rzut podczas gry kompetytywnej.

Zagrania	nieprawidłowe
QA-MIS-1
Moja grupa zagrała dołek, który nie był 
częścią pola turniejowego. Jaka jest kara?

Jeśli dołek został zagrany zamiast dołka, 
który był częścią pola, dodawane są dwa 
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rzuty karne do wyniku każdego gracza na 
danym dołku. Jeśli dołek został rozegrany 
dodatkowo poza dołkami tworzącymi 
pole, dwa rzuty karne są dodawane do 
wyniku całkowitego każdego z graczy 
(wyniki dodatkowego dołka pomijane).

QA-MIS-2
Przez przypadek rzuciłem z dysku  
innego gracza. Czy był to błąd kroków,  
czy nieprawidłowe zagranie?

Jest to nieprawidłowe zagranie ponieważ 
zostało użyte niewłaściwe lie. Błąd kroków 
lub naruszenie pozycji, wskazuje że było 
użyte prawidłowe lie a gracz nie trafił  
w nie podczas rzucania.

QA-MIS-3
Minąłem mando, ale zdaliśmy sobie  
z tego sprawę dopiero, gdy wykonałem 
kolejny rzut. Co mam zrobić?

Ponieważ odkryłeś pomyłkę po poje-
dynczym nieprawidłowym rzucie (tym, 
który powinien być wykonany z drop 
zone), otrzymujesz jeden rzut karny za 
nieprawidłowe zagranie i idziesz do 
drop zone. Rzut karny za przegapienie 
obowiązkowej przeszkody też obowiązuje 
ponieważ był popełniony w innym rzucie, 
więc skończysz z dwoma rzutami karnymi 
na dołku. Gdybyś wykonał drugi rzut po 
minięciu mando, powinieneś skończyć 
dołek i dodać trzy rzuty karne do swojego 
wyniku (jeden za minięcie mando i dwa za 
niewychwycone zagranie nieprawidłowe).

QA-MIS-4
Po zwróceniu kart wyników zdałem sobie 
sprawę, że nie ukończyłem dołka, który 
rozpocząłem. Jaka jest kara?

Karą są dwa rzuty karne, jak stanowi 
zasada 811.C. Dodatkowy rzut jest dodany 
(zgodnie z 811.F.3) dla przedstawienia 
ostatniego rzutu na dołku, który nie został 
ukończony. Wynik za ten dołek to liczba 
rzutów, które zostały wykonane plus dwa 
rzuty karne plus jeszcze jeden za ukończe-
nie dołka.

QA-MIS-5
W trakcie rundy rozbolał mnie brzuch  
i musiałem znaleźć toaletę. Byłem tam  
na tyle długo, że moja grupa rozegrała 
dołek beze mnie. Czy mogę ponownie 
dołączyć do nich i otrzymać rzuty karne 
za opuszczony dołek?

Tak. To rodzaj nieprawidłowego zagrania 
znany jako dołek opuszczony z powodu 
spóźnienia lub nieobecności. Otrzymujesz 
par plus cztery za dany dołek.

QA-MIS-6
Moja grupa wystartowała z nieprawidło-
wego dołka. Co powinniśmy zrobić?

Zależy to od ilości rzutów wykonanych 
przez każdego gracza. Jeśli tylko jeden 
rzut został wykonany jest to jeden rzut 
karny. Jeśli dwa rzuty lub więcej zostały 
wykonane, gracz kończy dołek i otrzymuje 
dwa rzuty karne. Jeśli przynajmniej jeden 
gracz wykonał dwa rzuty, grupa kontynu- 
uje grę.  W przeciwnym wypadku grupa 
podnosi dyski i idzie do prawidłowego 
dołka.

QA-MIS-7
Gracz z mojej grupy powiedział, że idzie 
na krótką przerwę do łazienki, ale nie było 
go na tee kiedy była jego kolej rzucania. 
30 sekund minęło i niedługo potem ten 
gracz wkroczył na tee. Czy gracz otrzymuje 
par plus cztery za nieobecność?

Nie. Gracz jest nieobecny jeśli jego grupa 
nie ma żadnej informacji, że gracz się po-
jawi. Tu nie ma takiej sytuacji, więc gracz 
otrzymuje ostrzeżenie za przekroczenie 
czasu. Jeśli jednak gracz spędza zbyt 
długi czas z dala od grupy (powiedzmy, 
więcej niż kilka minut), może być uznany 
za nieobecnego.
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QA-MIS-8
Dotarłem na pole spóźniony, po dwu-
minutowym ostrzeżeniu i zorientowałem 
się, że zostałem przypisany do dołka 12, 
który leży po przeciwnej stronie parku.  
Nie było mowy żebym dotarł tam na czas,  
więc groziły mi cztery rzuty karne za 
opuszczenie dołka. Wtedy zauważyłem,  
że dołek 3, który jest blisko, ma jedynie 
trójkę graczy. Jeśli do nich dołączę otrzy-
mam dwa rzuty karne za start z niewłaści-
wego dołka i/lub w niewłaściwej grupie, 
unikając dwóch rzutów karnych. Sprytne, 
czyż nie?

Nie tak bardzo. Celowe nieprawidłowe za-
granie dołka na swoją korzyść może skut-
kować dyskwalifikacją. Reguły dotyczące 
startowania z niewłaściwego dołka lub  
w niewłaściwej grupie odnoszą się do nie- 
zamierzonych pomyłek. Celowe startowa- 
nie w niewłaściwej grupie aby uniknąć 
większej kary naraża cię na ryzyko otrzy-
mania większej kary, włączając w to DQ.  
W tym przypadku, DT może słusznie wy- 
mierzyć obie kary: par plus 4 na piewszym 
dołku (za spóźnienie) oraz dwa rzuty karne 
za start na niewłaściwym dołku.

Etykieta
QA-COU-1
Mój rywal lubi zabawiać się w gierki, na 
przykład mówiąc mi mój wynik w rundzie, 
co ma sprawić że spudłuję putt, itp. Czy 
mogę zgłosić naruszenie etykiety przez 
niego?

Być może. Chociaż bycie złośliwym nie 
jest jednoznacznie wymienione jako 
naruszenie etykiety, każde działanie które 
jest “rozpraszające lub niesportowe” może 
być ukarane. Ty i twoja grupa musicie zde-
cydować czy zachowanie gracza jest na 
tyle złe, by zgłosić naruszenie. A poza tym, 
ty i twoja grupa i/lub inni gracze musicie 
rozwiązać. Jeśli zachowanie jest na tyle złe 
lub jest charakterystyczne dla tego gracza, 
możecie powiadomić DT i/lub Komitet 
Dyscyplinarny PDGA.

Wyposażenie
QA-EQU-1
Czy mogę używać dalmierza?

Tak, ale wciąż musisz rzucić w ciągu  
30 sekund dozwolonych regułą  
przekroczenia czasu.

QA-EQU-2
Czy odrzucone serie dysków (posiadające 
niewielkie wady fabryczne i niższą jakość, 
błędnie nadrukowane, itp.) certyfikowa-
nych przez PDGA są legalne podczas gry 
na turniejach PDGA?

Tak. Są legalne i nadają się do gry na 
turniejach PDGA dopóki spełniają ogólne 
warunki (waga, zaostrzenie krawędzi, 
sprężystość, itp.) określone przez do-
kument Standardy Techniczne PDGA. 
Gracze zawsze mają prawo kwestionować 
legalność dysków używanych podczas 
zawodów. W takich przypadkach DT po- 
dejmuje ostateczną decyzję.

QA-EQU-3
Zostawiłem mój ulubiony putter w samo-
chodzie. Czy mój przyjaciel może iść  
i przynieść mi go podczas rundy?

Tak. Masz prawo dodać dyski do swojej 
torby po rozpoczęciu rundy. Upewnij się, 
że załatwienie tej sprawy nie przeszkadza 
innym zawodnikom i że nie naruszasz 
reguły przekroczenia czasu. Najlepszy 
czas na to jest między dołkami.

QA-EQU-4
Czy mogę stosować do rąk preparaty 
wspomagające przyczepność?

Tak. Użycie środków wspomagających 
przyczepność jest dozwolone, jako że 
żadna reguła nie zabrania ich stosowania. 
Możesz być zmuszony do oczyszczenia 
dysku od czasu do czasu, by powstrzymać 
narastanie warstwy materiału wspomaga-
jącego i dodanie grubości lub wagi.
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QA-EQU-5
Jestem przekwalifikowanym graczem 
ultimate i lubię nosić antypoślizgowe 
rękawiczki, kiedy gram w disc golfa.  
Czy są dozwolone?

Tak. Rękawiczki są jednoznacznie 
dozwolone przez regułę 813.02.A 
jako urządzenie kontrolują otarcia.

QA-EQU-6
Mój dysk wylądował na twardym, kamie- 
nistym podłożu. Czy mogę podłożyć 
ręcznik lub podłożyć coś pod kolano,  
by je ochronić?

Tak. Możesz umieścić na lie ręcznik lub 
podkładkę nie grubszą niż 1 cm grubości, 
kiedy jest skompresowana na lie, także  
w drop zone lub obszarze tee.

Rozgrywka	meczowa
QA-MAT-1
Mój przeciwnik poddał putt, ale ja chciał-
bym i tak zaputtować, by utrzymać rutynę 
puttowania. Czy mogę to zrobić?

Nie. Jeśli twój przeciwnik poddał putt, 
ukończyłeś dołek. Putt rzucony później jest 
dodatkowym rzutem. Pierwszy dodatkowy 
rzut skutkuje ostrzeżeniem; kolejny rzutem 
karnym.

Deble	i	rozgrywka	drużynowa

QA-DOU-1
Mój deblowy partner wykonał approach 
używając rzuconego dysku jako markera. 
Czy ja mogę oznaczyć go przy pomocy 
mini podczas mojego rzutu?

Nie. Członkowie zespołu muszą używać 
jednej metody oznaczania lie i oznaczać 
lie tylko raz.

Przewodnik Turniejowy
QA-CMP-1
Czy kobiety mogą grać w każdej dywizji?

Kobieta może grać w każdej dywizji, jeśli  
spełnia kryteria danej dywizji. Nie ma 
dywizji zastrzeżonych wyłącznie dla 
mężczyzn.

QA-CMP-2
Co dzieje się, gdy grupa zacznie grę  
przed oficjalnym sygnałem?

Jeśli grupa omyłkowo zacznie grę 
wcześniej a potem usłyszy oficjalny sygnał 
startu, wraca na tee i zaczyna ponownie. 
Żaden z rzutów nie jest liczony jako rzut 
treningowy, nawet jeśli był wykonany po 
dwuminutowym czasie ostrzeżenia.  
Jeśli grupa wystartowała wcześniej, ale 
nigdy nie usłyszała oficjalnego sygnału 
startu, jej wyniki liczą się jako rzuty bez 
kary.
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Zmiany	ogólne

Reguły zostały uporządkowane tak, by 
dokładniej oddawały kolejność zdarzeń 
podczas rozgrywania dołka. Dzięki 
temu łatwiej jest znaleźć odpowiednią 
regułę a powiązane reguły znajdują się 
blisko siebie. Reguły opisujące rzadkie 
zdarzenia (takie jak nieprawidłowe 
zagrania) znajdują się na końcu.

Nie ma już odrębnej sekcji zawierającej 
definicje. Terminy są zdefiniowane tam, 
gdzie po raz pierwszy się pojawiają. 
Dzięki temu nie ma potrzeby wer-
towania stron w poszukiwaniu reguł i 
definicji. Każdy zdefiniowany termin 
znajduje się na końcu w indeksie wraz z 
odniesieniem do reguły, w której został 
zdefiniowany.

Treść reguł została napisana w sposób 
mniej formalny i bardziej konwersacy-
jny. Przykładowo, słowo “winien” nie jest 
już używane.

Została dodana nowa sekcja zawierają-
ca podobne reguły: Przejścia regu-
lowane, Pozycje regulowane i obszary 
regulowane.

Zostały dodane sekcje opisujące 
Rozgrywkę Meczową i Deble.

Pytania i odpowiedzi zostały napisane 
na nowo, przekształcone i znacznie 
rozszerzone.

Nowe	reguły
Obszar uwolnienia: Obszar uwolnienia  
to w zasadzie obszar autu wolny od ka- 
ry. DT może zastosować Obszar uwol-
nienia, by utrzymać graczy z dala od 
pewnych obszarów pola, np. obszru 
wokół gniazda pszczół, obszaru budo- 
wy lub obszaru z roślinami chronionymi.
Hazard: Hazard to obszar, w którym 
otrzymujesz rzut karny, ale nie zmie-
niasz lie.
Dostępna jest nowa opcja autowa uzna- 
wana przez DT: grasz z najbliższego 
punktu w granicach pola gry (podobnie
do bocznej przeszkody wodnej w golfie).

Znaczące	zmiany	reguł

Lie jest teraz obszarem. To prostokąt 
o szerokości 20 cm i długości 30 cm 
wyśrodkowany względem markera.

Podsumowanie zmian reguł gry
W ocenie Komitetu ds. reguł gry PDGA edycja 2018 reprezentuje duży krok naprzód. 
Prace nad tą aktualizacją wymagały o wiele więcej wysiłku niż poprzednie. Wprowa-
dzone zostały znaczące zmiany, które zostały podsumowane poniżej. Jeśli masz 
jakiekolwiek pytania lub komentarze, skontaktuj się z Komitetem ds. reguł gry 
korzystając z formularza na stronie internetowej PDGA.

Marker

Obszar Lie
20 cm x 30 cm

(8" x 12")
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Mniejsze	zmiany	reguł

Jeśli rzut nie zmienia lie gracza (przykła- 
dowo, gdy nie trafi na wyspę na dołku  
z wyspą), rzuca się ponownie nie czeka-
jąc na rzuty innych. 

Nie wykonuje się rzutu powtórnego po 
naruszeniu pozycji. Rzut jest zaliczany.

Nie ma ostrzeżenia za pierwsze 
naruszenie pozycji.

Limit pięciu metrów dla zwykłego uwol-
nienia został zniesiony. Możesz oddalić 
się wzdłuż linii gry do pierwszego dos-
tępnego lie niezależnie od tego jak 
daleko się znajduje.

Gracz może uzyskać opcjonalne uwol-
nienie bez rzutu karnego (z tyłu na linii 
gry) oznaczając lie po otrzymaniu rzutu 
karnego za aut lub rzut powyżej dwóch 
metrów.

Gracz może anulować rzut kosztem jed-
nego rzutu karnego (pozostałe kary nie 
są liczone). Anulowanie rzutu zastępuje 
opcjonalny rzut powtórny.

Reguły dotyczące mando zostały spre-
cyzowane tak, by karały one jedynie 
rzuty, które mijają mando z niewłaści-
wej strony. Najważniejsze jest to, że 
jedyną linią mającą znaczenie jest ta, 
która rozciąga się po nieprawidłowej 
stronie mando (dwie linie na zewnątrz 
dla podwójnego mando).

Cel innego dołka niż rozgrywany jest 
podstawą dla reguły dwóch metrów.

Jeśli obszar autu posiada drop zone, 
DT może zezwolić na udanie się tam 
bezpośrednio kosztem dwóch rzutów 
karnych (np. zamiast konieczności 
rzucania ponad jeziorem będącym 

obszarem autu).

Możesz korzystać z dowolnego lie 
oddalonego o metr od wszystkich 
autów (rozwiązuje sytuację linii autów 
tworzących narożnik).

Reguły dotyczące ukończenia dołka 
zostały uproszczone. Dysk musi trafić 
do kosza w prawidłowy sposób i pozos-
tać podparty przez kosz.

Rzut treningowy został zredefiniowany.  
Rzut, który pokona mniej niż 5 metrów 
w powietrzu, a którego celem jest od- 
rzucenie go do torby lub zwrot innemu 
graczowi nie jest rzutem treningowym.

Reguła dotycząca zakłócenia zapobie-
gawczego (wcześniej 804.03.G) została 
usunięta.

Przypadkowe zakłócenie własnego rzutu  
(przykładowo, gdy putt stoczy się  
i uderzy w torbę gracza) skutkuje 
jednym rzutem karnym. Jak wcześniej, 
celowe zakłócenie własnego (lub czy-
jegoś) rzutu skutkuje dwoma rzutami 
karnymi.

Możesz poruszyć dysk, który wylądował 
na lub za twoim lie.

Gracz, który nie jest obecny i gotowy 
zagrywać otrzymuje par plus cztery.

Gracz, który rozpoczyna na nieprawidło- 
wym dołku i/lub w nieprawidłowej 
grupie otrzymuje dwa rzuty karne.


