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PDGA discgolfi ametlikud reeglid
800. Sissejuhatus
800.01 Mängu kirjeldus
Discgolfi mängu eesmärk on läbida park
algusest lõpuni võimalikult väheste visetega.
Mängija, kes läbib ettenähtud ringi või
ringid vähimate visetega, millele lisanduvad
karistusvisked, on võitja.
Igal rajal algab mäng tiialalt ja lõppeb
sihtmärgis. Kui mängija on teinud tiialalt
oma avaviske, siis iga järgnev vise tehakse
sealt, kuhu eelmise viske järel ketas peatus.
Pärast raja lõpetamist liigub mängija
järgmise raja tiialale, kuni kõik rajad on
mängitud.
Discgolfi pargid on tavaliselt rajatud
looduslikule puudega ja põõsastega kaetud
alale, et luua ketta viske trajektoorile
looduslikke takistusi. Sellised looduslikud
takistused on osa mängust ning neid ei
tohi mängija muuta selleks, et rada endale
lihtsamaks teha. Mängijad läbivad pargi
sellisena, nagu mängija selle eest leidis
ja visata tuleb sealt, kus ketas lebab, välja
arvatud juhtudel, kus käesolev reeglistik
lubab visata ka mujalt.

800.02 Definitsioonid
Umbkaudne viske sooritamise koht
(Approximate Lie) – Viske sooritamise
koht, mis on määratud mängijate grupi
poolt, et jätkata mängu kohast, mida pole
eelnevalt märgitud.
Umbkaudne ketta asukoht
(Approximate Position) – asukoht, mis
on määratud mängijate grupi poolt, mis
on võimalikult ligilähedane ketta algsele
asukohale.
Kaugeim mängija (Away Player) Mängija, kelle viske sooritamise asukoht
on kaugeim sihtmärgist.
Juhuslik vesi (Casual Water) –
Veekogu, mis ei ole OB-s ja mida Juhataja
ei ole eelnevalt määratlenud kui mitte
juhuslikku vett.
Ketid (Chains) - Suunav konstruktsioon,
mis on kujundatud juhtima visatud ketast
alla korvi kandealusele.
Kettide kinnitus (Chain support) –
Konstruktsioon, mille külge on ketid
kinnitatud; suunav tugikonstruktsioon,
mis sageli moodustab korvi pealmise
pinna.

Rohkem informatsiooni discgolfi reeglite kohta kodulehel www.pdga.com

800.02

Juhataja (Director) - Võistluse või
sündmuse eest vastutav isik. Terminit
“Juhataja” võidakse kasutada, et viidata
Võistluse Juhatajale või Pargi Juhatajale
kui võistlus leiab aset mitmes erinevas
pargis.
Kukutamisala (Drop zone) – Juhataja
määratud ala, mida kasutatakse
alternatiivselt või asendusena mängu
jätkamiseks viske sooritamise koha asemel.
Kukutamisalalt (drop zone) märgitakse
ja sealt mängitakse samamoodi nagu
märgitakse ja mängitakse tiialalt. Tiiala
võib kasutada kukutamisalana (drop
zone). Kukutamisala (drop zone) on viske
sooritamise koht.

2

sealt edasi.
Kohustuslik rajapunkt (Mandatory)
– Ese või esemed, millest ketas peab
mööduma määratud viisil. Kohustusliku
rajapunkti eesmärgiks on piirata lubatud
trajektoori, mida mööda ketas saab liikuda
sihtmärgini.
Marker (või markerketas) (Marker
(or Marker Disc)) – Järgmise viske
sooritamise koha märkimiseks võib
kasutada nii minimarker ketast kui ka
visatud ning peatunud ketast.
Minimarker ketas (või mini) (Mini
marker disc (or Mini)) – Väike ketas,
mida mängus visete sooritamiseks ei
kasutata, kuid mida võib kasutada viske
sooritamise koha märkimiseks.

Grupp (Group) – Võistlejad, kes on
määratud mängima ringi koos, et tagada
tulemuste märkimise õigsus ning jälgida,
et mäng oleks vastavuses reeglitega.

Takistus (Obstacle) – Iga pargi osa, mis
võib takistada mängu käiku.

Rada (Hole) – Nummerdatud
ja piiritletud osa pargist, mis on
punktiarvestuse eraldiseisev ühik.

Kohtunik (Official) – Isik, kellel on
lubatud teha otsuseid mängu käigus
reeglite õige kohaldamise osas.

Raja lõpetamine (Hole-out) – Raja
mängimise edukas lõpetamine.

Väljaspool mänguruumi ehk OB
(Out-of-bounds) – Juhataja määratud
ala kust ei ole lubatud mängida ketast ning
mille sees ei tohi sisse võtta viskeasendit.
OB-joon moodustab tasapinna, mis ulatub
vertikaalselt nii üles- kui allapoole. OBjoon on osa OB-alast.

Seespool mänguruumi (In bounds) –
Iga piirkond pargis, mis ei ole OB-s.
Viske sooritamise koht (Lie) –
Markeri tagune koht mängupinnal, millel
mängija võtab sisse reeglitele vastava
viskeasendi. See on kolmekümne (30)
sentimeetri pikkune joon, mis kulgeb
markeri tagumisest äärest mööda
mängujoont. Iga raja esimese viske
sooritamise koht on tiiala. Kukutamisala
(drop zone) on samuti viske sooritamise
koht.
Mängujoon (Line of Play) – Kujutletav
joon mängupinnal, mis kulgeb sihtmärgi
keskelt, läbi markerketta keskpunki ja

Par (Par) – Juhataja määratud visete
arv, millega asjatundja discgolfi mängija
eelduslikult läbib antud raja veatu mängu
ning tavaliste ilmaolude korral, arvestades,
et mängija teeb raja lõpetamiseks kaks
viset sihtmärgi lähedalt.
Karistusvise (Penalty Throw) – Vise,
mis vastavalt reeglitele lisatakse mängija
tulemusele reeglite rikkumise või viske
sooritamise koha muutmise eest.

800.02

Mängijate koosolek (Players`
meeting) –
Enne võistlust toimuv mängijate
kokkusaamine Juhatajaga, kus antakse
mängijatele juhised mängu korra, pargi
ning võistlusel kehtivate eritingimuste
kohta.
Mängupind (Playing Surface) –
Pind, üldjuhul maapind, mis võimaldab
mängijat kanda ning millel on võimalik
võtta sisse viskeasend. Mängupind
võib olla üleval- või allpool teisest
mängupinnast. Kui ei ole kindel, kas mõni
pind on mängupind või mitte, teeb otsuse
kas Juhataja või kohtunik.
Post (Pole) – Keskne toru või post, mis
hoiab üleval korvi teisi osi.
Ketta asukoht (Position) – Ketta
asukoht, kuhu visatud ketas on esialgselt
paigale jäänud.
Harjutusvise (Practice Throw) –
Võistluse ajal sooritatud enam kui kahe (2)
meetri pikkune vise, mis ei muuda viske
sooritamise kohta. Varuvisked, reeglite
vastaselt mängitud visked ning viskeasendi
vead ei ole harjutusvisked.
Eelmine viske sooritamise koht
(Previous Lie) – Viimatise viske
tagajärjel tekkinud viske sooritamise
koht, mis märgitakse markerkettaga, või
kui markerketast on liigutatud siis vastav
umbkaudne viske sooritamise koht.
Varuvise (või varu) (Provisional
Throw (or Provisional)) – Mängijate
grupi või kohtuniku poolt heaks kiidetud
täiendav vise, mis on osa alternatiivsest
visete partiist, mida võib kasutada
vaidlustatud otsuse korral või aja
säästmiseks. Kui lõplik otsus on tehtud
loetakse mängija punktide hulka vaid üks
visete partii.
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Putt (Putt) – Iga vise, mis on tehtud
kümne (10) või vähema meetri kauguselt,
mõõdetuna markerketta tagant sihtmärgi
tugialuseni.
Vabastus (Relief) – Muudatus, mis
tehakse mängija viske sooritamise koha
või ümbritseva alaga, nii, et takistus
eemaldatakse lähedusest, või kui see ei ole
mõistlik, viiakse viske sooritamise koht
takistusest eemale.
Kordusvise (Re-throw) – Täiendav
vise, samast viske sooritamise kohast,
mida mängitakse samast viske sooritamise
kohast eelnevalt mängitud viske asemel.
Toetuspunkt (Supporting point) – Iga
mängija kehaosa, mis ketta lahtilaskmise
hetkel toetub mängupinnale või mõnele
muule toetavale esemele.
Sihtmärk (Target) – Vahend, mille
eesmärk on selgelt määratleda raja
lõpetamine. Korv-sihtmärk on kavandatud
ketta püüdmiseks ja see koosneb tavaliselt
kandealusest, kettidest ning posti külge
paigaldatud kettide kinnitusest. Esesihtmärk koosneb tavaliselt sihtmärgina
märgitud alast.
Tiiala joon (Tee Line) – Joon tiiala
ees või joon, mis jääb kahe tiiala markeri
välimiste servade vahel.
Tiiala (või Tii) (Teeing Area or Tee)
– Ala, mis on piiritletud avaviske platvormi
äärtega (kui see on olemas). Teistel
juhtudel ala, mis ulatub ristsirgelt kolm (3)
meetrit määratud tiiala joonest tahapoole.
Tiiala on sealjuures viske sooritamise koht.
Vise (Throw) – Ketta heitmine mängija
poolt, mille tagajärjeks on uus viske
sooritamise koht.
Kandealus (või Korv) (Tray (or
Basket)) – Pealt avatud anum mille sisse

800.03-801
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ketas saab kukkuda või kuhu saab ketast
visata.
Hoiatus (Warning) – Reeglitega
ettenähtud juhtudel mängijale reegli
rikkumise eest antav hoiatus, mis on
eelduseks mängijale karistusviske
määramiseks järgneva sama reegli
rikkumiste eest samas ringis.
800.03 Mõõtühikute teisendamine
Kõik reeglites antud mõõdud on
meetermõõdustikus. Järgnevaid Inglise
mõõdustiku vasteid võib kasutada, kui
ühtegi meetrimõõdustiku mõõtevahendit
ei ole saadaval. Mitte mingil juhul ei tohi
mängijad ega kohtunikud võtta mõõtühikute
teisendamise aluseks iseseisvaid
alusarvutusi.
Meetermõõdustik
10 meetrit
5 meetrit
3 meetrit
2 meetrit
1 meetrit
30 sentimeetrit

English System
32 jalga ja 10 tolli
16 jalga ja 5 tolli
9 jalga ja 10 tolli
6 jalga ja 6 tolli
3 jalga ja 3 tolli
11 ja 3/4 tolli

800.04 Lingid
Reeglid: pdga.com/rules
Reeglite KKK: pdga.com/rulesqa
Võistlusjuhend:
pdga.com/rules/competition-manual
Discgolfi parkide nimekiri:
pdga.com/course_directory
Tehniline normatiiv:
pdga.com/tech-standards

801. Üldosa
801.01 Reeglite rakendamine
A. Reeglid on loodud propageerima
kõigi discgolfi mängijate hulgas ausa
mängu põhimõtet. Reegleid rakendades

kohaldavad mängijad reeglit, mis
käesolevale olukorrale kõige paremini
vastab. Kui mõne vaidlusaluse olukorra
kohta ei ole reegliraamatust vastavat
juhist, tehakse otsust vastavalt õigluse
põhimõttele. Tavaliselt on võimalik
määrata seda, milline on õiglane lahendus,
kasutades olemas olevate reeglite loogilisi
laiendusi või olemasolevates reeglites
kehtestatud põhimõtteid.
B. Mängijad peavad juhtima tähelepanu
selgetele reeglite rikkumistele. Tähelepanu
tuleb juhtida viivitamata.
C. Kahtluse korral võivad mängijad pidada
nõu kohtunikuga. Kui kohtuniku pole
käepärast, on mängijatel võimalus jätkata
varuvisetega, nagu on kirjeldatud punktis
804.06.
D. Mängija ei saa reeglite rikkumise eest
hoiatust, kui just reegel ei näe hoiatuse
määramist eraldi ette. Hoiatused ei kandu
üle ühelt ringilt teisele ega finaali.
E. Reegli rikkumisele, mille tagajärjeks
on hoiatus, võib tähelepanu juhtida
iga mängija grupist või kohtunik. Kõiki
mängijaid grupis teavitatakse hoiatusest
ning see läheb kirja tulemuste lehele.
F. Reegli rikkumisele, mille tagajärjeks on
üks või mitu karistusviset, võib tähelepanu
juhtida iga mängija grupist või kohtunik.
Kui rikkumisele juhib tähelepanu mängija,
peab tema otsust toetama veel üks mängija
grupist.
G. Kui pole märgitud teisiti, siis iga grupi
poolt tehtud otsus tehakse grupi enamuse
või kohtuniku poolt.
H. Vise või tegu, mis toob kaasa karistuse
rohkem kui ühe reegli järgi, märgitakse ja/
või karistatakse vastavalt reeglile, mis toob
kaasa kõige rohkem karistusviskeid, või

801.02–801.04

võrdse karistusega reeglite korral vastavalt
reeglile, mida rikuti esimesena.
801.02 Mängus kasutatavad kettad
A. Mängus kasutatavad kettad peavad
vastama kõigile nõudmistele, mis on
kehtestatud PDGA Tehnilises Normatiivis.
B. Keelatud on kasutada ketast, mida
on muudetud pärast tootmist nõnda,
et selle algsed lennuomadused on
muutunud, väljaarvatud tavaline mängu
käigus tekkinud kulumine ja mõõdukas
tootmisjääkide või kriimustuste lihvimine.
Üleliia lihvitud või märgatava paksusega
materjaliga värvitud ketta kasutamine on
keelatud.
C. Keelatud on kasutada pragunenud või
aukliku ketast.
D. Ketta, mille vaidlustab teine mängija või
kohtunik, kasutamine on keelatud, kuni
selle on heaks kiitnud Juhataja.
E. Mängija, kes viskab mängimisel
keelatud ketast, saab ilma hoiatuseta
kaks (2) karistusviset. Mängija, kes
korduvalt viskab keelatud kettaga,
võidakse diskvalifitseerida vastavalt PDGA
Võistlusjuhendi punktile 3.3.
F. Kõik mängus kasutatavad kettad,
peale minimarker ketaste, peavad olema
ainulaadselt tähistatud. Mängija saab
hoiatuse esimese korra eest, kui ta viskab
märgistamata kettaga. Iga järgnev mängija
vise märgistamata kettaga, toob kaasa ühe
karistusviske.
801.03 Kunstlikud abivahendid
A. Ringi ajal ei tohi mängija kasutada
ühtegi kunstliku abivahendit, mis
võib otseselt aidata tal viset sooritada,
väljaarvatud need vahendid, mis
vähendavad või reguleerivad naha
hõõrdumist (näiteks kindad, teip või
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plaastrid) ning meditsiinilised vahendid
(näiteks põlve- või pahkluu ortoos). Viske
suunamist abistavate esemete paigutamine
on keelatud. Esemeid nagu rätik või matt
võib asetada viske sooritamise kohale,
kui eseme paksus kokku surutuna ei ole
rohkem kui üks (1) sentimeeter.
B. Vahendi, mille vaidlustab teine mängija
või kohtunik, kasutamine on keelatud,
kuni selle on heaks kiitnud Juhataja.
C. Kui mängijat märgatakse ringi ajal
kasutamas keelatud vahendeid, saab ta
ilma hoiatuseta kaks (2) karistusviset.
Mängija, kes korduvalt kasutab keelatud
vahendeid, võidakse diskvalifitseerida
vastavalt PDGA Võistlusjuhendi punktile
3.3.
801.04 Viisakus
A. Mängijad ei tohiks visata enne, kui on
kindlad, et ketas ei sega teist mängijat
ega või tekitada vigastusi kellelegi
kohalolijatest.
B. Mängijad jälgivad teiste oma
grupi liikmete viskeid, et abistada
kontrollimatute visete korral ketast leida ja
kindlustada reeglite järgimine.
C. Mängijad peavad hoiduma segavate
helide või nähtavate segajate tekitamisest
samal ajal kui teised mängijad viskavad.
Segavad tegevused on muuhulgas:
karjumine, vandumine, kettaga
mängimine, pargi varustuse löömine,
järjekorra väliselt viskamine, golfikottide
loopimine või löömine, minide viskamine
ja ennatlik edenemine kaugeimast
mängijast. Hüüdmine sobilikul ajal, et
hoiatada kedagi visatud ketta ohu eest, ei
ole viisakuse rikkumine.
D. Reeglites ettenähtud tegevuste, nagu
kaotatud ketta otsimisel abistamine,

801.04-802.02

ketta või varustuse liigutamine või õige
punktiarvestuse pidamine, tegemisest
keeldumine on viisakusreeglite rikkumine.
E. Prügi maha viskamine on
viisakusreeglite rikkumine.
F. Viisakus näeb ette, et mängijad, kes
suitsetavad, peavad jälgima, et nende suits
ei häiriks teisi mängijaid. Sigaretikonidest
lahti saamiseks nende maha viskamine, on
prügi maha viskamine.
G. Viisakusreegleid rikkunud mängijat,
võib hoiatada iga reeglite rikkumisest
mõjutatud mängija, isegi kui ta on
teisest grupist, või kohtunik. Mängijale
määratakse iga ning igat liiki järgneva
viisakusreegli rikkumise eest samal
ringil üks karistusvise. Korduv
viisakusreeglite rikkumine võib kaasa tuua
diskvalifitseerimise PDGA Võistlusjuhendi
punkti 3.3. järgi.
801.05 Mängu kord
A. Esimesel rajal määratakse avaviske
sooritamise järjekord vastavalt
tulemuskaardile või -kaartidele kantud
järjekorrale.
B. Kõikidel järgnevatel radadel määrab
avaviske järjekorra eelmisel rajal saadud
tulemused, nõnda, et väikseima tulemusega
mängija viskab esimesena jne. Kui eelmisel
rajal olid tulemused võrdsed, võrreldakse
ridamisi eelnevate radade tulemusi, kuni
viske järjekord saab määratud.
C. Kui kõik mängijad on teinud avaviske,
teeb järgmise viske kaugeim mängija. Pärast
seda ja ka pärast iga järgnevat viset viskab
järgmisena mängija, kes on siis kaugeim
mängija, kuni kõik mängijad grupis on raja
lõpetanud.
D. Et aidata kaasa mängu tempo
hoidmisele, võib mängija, kes ei ole
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kaugeim mängija, visata, kui kaugeim
mängija selleks nõusoleku annab.
E. Võistluse ajal ei tohi grupp eesolevast
grupist läbi mängida, välja arvatud juhul,
kui vastavalt reeglitele või kohtuniku
otsusele peab eesolev grupp võimaldama
läbimängimist.
F. Järjekorra väliselt viskamine on
viisakusreeglite rikkumine.
801.06 Harjutusvisked
A. Ringi ajal harjutusviske tegemine
lisab mängija punktiarvestusele ühe (1)
karistusviske.

802. Mängureeglid
802.01 Avavise
A. Mäng algab mängija viskega tiialalt.
Ketta käest vabastamise hetkel, peab
vähemalt üks mängija toetuspunkt olema
kokkupuutes tiiala pinnaga ja kõik mängija
toetuspunktid peavad olema kokkupuutes
ainuüksi tiiala pinnaga. Kokkupuude
toetuspunktiga väljaspool tiiala on lubatud
kui kokkupuude toimub enne või pärast
ketta käest vabastamist.
B. Iga kokkupuude toetuspunktiga
väljaspool tiiala ketta käest vabastamise
hetkel on viskeasendi rikkumine ja
käsitletakse vastavalt punktidele 802.04
E ja F.
802.02 Ketta asukoha määramine
A. Visatud ketas määrab ketta asukoha seal,
kus ta esmaselt peatub.
B. Ketas on peatunud kui ta ei liigu enam
viske tagajärjel üle kandunud impulsi
mõjul. Ketas, mis on maandunud vette või
lehestikku, peetakse peatunuks siis, kui ta
liigub veel ainult vee-, lehtede- või tuule
liikumise tõttu.

802.02-802.04

C. Kui ketas esmaselt peatub üleval- või
all pool mängupinda, määratakse ketta
asukoht mängupinnale, mis asub otse
ketta all või kohal.
D. Kui visatud ketas puruneb tükkideks,
loetakse, et suurim tükk on visatud ketas.
E. Juhul kui visatud ketas peatub esmaselt
seespool mänguruumi ning liigub
pärast seda, siis asetatakse ketas tagasi
umbkaudsele ketta asukohale. Kui ketas
esmaselt peatus mujal siis ei ole tarvis
ketast tagasi panna ning asjakohased
määramised tehakse ketta esmase
peatumise koha suhtes.
802.03 Viske sooritamise koha
märkimine
A. Visatud ketta asukoht seespool
mänguruumi asuval mängupinnal märgib
viske sooritamise asukoha.
B. Alternatiivselt võib viske sooritamise
asukohta märkida ka minimarker kettaga,
asetades selle mängupinnale, kokkupuutes
visatud ketta mängujoonel asuva
esiküljega.
C. Mängijal on kohustus märkida viske
sooritamise koht minimarker kettaga
järgnevates olukordades:
(1) umbkaudse viske sooritamise koha
märkimisel;
(2) üleval- või allpool mängupinda
asuva ketta asukoha märkimisel (vt.
802.02.C);
(3) viske sooritamise koha
ümberpaigutamisel OB-joonest ühe
meetri kaugusele (vt. 802.03.D);
(4) vabastuse kohaldamisel (vt. 803.01).
D. Kui visatud ketta asukoht on seespool
mänguruumi, aga kuni ühe (1) meetri
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kaugusel OB-joonest, võib viske
sooritamise koha märkida asetades
minimarker ketta mängupinna mistahes
punktile, mis asub lähimast OB-joone
punktist algaval ühe meetri pikkusel
ristsirgel, mis läbib visatud ketta
keskpunkti, isegi kui vastav suund liigutab
viske sooritamise kohta korvile lähemale.
Viske sooritamise koha määramisel on OBjoon vertikaalne tasapind.
E. Kui suur esemeline takistus takistab
mängijal reeglitepärase viskeasendi
võtmist markerketta taga võib mängija
märkida viske sooritamise koha asetades
minimarker ketta mängupinnale vahetult
takistuse taha ning mängujoonele.
F. Markerketas, mida liigutatakse
enne järgnevat viset, asetatakse tagasi
oma esialgsele kohale, et märkida ära
umbkaudne viske sooritamise koht.
G. Mängija saab hoiatuse esimese
märkimisreegli rikkumise eest. Mängijale
määratakse iga järgneva märkimisreegli
rikkumise eest samal ringil üks
karistusvise.
802.04 Viskeasendist viskamine
A. Mängija peab valima sellise viskeasendi,
mis tingib pargis asuvate püsivate või
olemuslikult pargiga seotud takistuste
vähima liikumise. Kui viskeasend on
sisse võetud, ei tohi mängija mingil viisil
liigutada ühtegi takistust, et teha ruumi
viskeliigutuseks. Takistuste juhuslik
liikumine mängija viskeliigutuse tagajärjel
on lubatud.
B. Ketta käest vabanemise hetkel,
mängijal:
(1) peab olema vähemalt üks toetuspunkt
kokkupuutes viske sooritamise kohaga;
ja

802.04–803.01

(2) ei tohi olla ühtki toetuspunkti
kokkupuutes markerkettaga või
esemega (sealhulgas mängupinnaga),
mis on lähemal sihtmärgile, kui on
markerketta tagumine serv; ja
(3) peavad olema kõik toetuspunktid
seespool mänguruumi.
C. Toetuspunkti kokkupuude
markerkettaga või sellest eespool on
lubatud pärast ketta käest vabanemist, välja
arvatud puttimisel.
D. Puttimine. Iga korvist kuni kümne
(10) meetri kauguselt sooritatud vise,
mõõdetuna markerketta tagumisest servast
sihtmärgi kandealuseni. Toetuspunkti
kokkupuude sihtmärgile lähemal kui
markerketta tagumine serv pärast ketta
vabanemise hetke on viskeasendirikkumine.
Mängija peab demonstreerima täieliku
tasakaalu enne sihtmärgi suunas edenemist.
E. Ringi esimese viskeasendirikkumise
eest saab mängija hoiatuse. Järgnevad
viskeasendirikkumised toovad kaasa ühe
(1) karistusviske. Viskav mängija ei saa
ise rikkumisele tähelepanu juhtida ega
kinnitada rikkumist.
F. Eiratakse iga viset, mis toimub keelatud
viskeasendist. Kordusvise tuleb teha algsest
viske sooritamise kohast, enne mängu
jätkamist grupi teiste liikmete poolt.
802.05 Raja lõpetamine
A. Korv-sihtmärk: Raja lõpetamiseks
peab viskaja vabastama ketta ning ketas
peab peatuma toetatuna kettidele ja/või
kandealuse sisemisele silindrile (põhi ja
sisemine sein). Ketas võib täiendavalt
toetuda ka postile. Ketas, mis siseneb korvi
altpoolt läbi kandealuse ülemise külje või
ülaltpoolt läbi kettide kinnituse alumise
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külje ei ole rada lõpetanud.
B. Ese-sihtmärk: Raja lõpetamiseks peab
viskaja vabastama ketta ning ketas peab
tabama märgitud piirkonda sihtmärgil
Juhataja määratletud viisil.

803. Viske
sooritamise koht
803.01 Takistused ja vabastus
A. Takistused viskeasendi või viskeliigutuse
suhtes: Välja arvatud allpool kirjeldatud
juhuslikud takistused viskeasendile, ei
tohi mängija liigutada mistahes takistust
rajal. Pargi inventari (näiteks viitade,
prügikastide või piknikulaudade), mida
loetakse olevat osa pargist, osas ei anta
mängijale vabastust. Mängijal on lubatud
nõuda, et teised isikud eemaldavad endid
ja/või neile kuuluvad asjad mängija
viskeasendilt või mängujoonelt.
B. Juhuslik viskeasendi takistus: Mängija
võib saada vabastust vaid alljärgnevate
takistuste osas, mis asuvad viske
sooritamise kohas või selle taga: juhuslik
vesi, lahtised lehed või prügi, puu küljest
eraldunud murtud oksad, mootorsõidukid,
kahjulikud putukad või loomad, mängijate
varustus, isikud või muu ese või ala,
mille Juhataja on enne ringi algust
määratlenud. Vabastuse saamiseks peab
mängija eemaldama takistuse, kui see
on mõistlikult võimalik. Kui takistuse
eemaldamine ei ole mõistlikult võimalik
siis liigutatakse mängija viske sooritamise
koht uude viske sooritamise kohta, mis
ei ole korvile lähemal, asub mängujoonel
ning ei asu algsest viske sooritamise kohast
kaugemal kui viis (5) meetrit (väljaarvatud
Juhataja välja kuulutatud laiendatud ajutise
vabastuse korral).

803.02–803.03

C. Pargi inventari võib alati taastada
ettenähtud töökorda, sealjuures on lubatud
eemaldada takistusi.
D. Mängija saab ilma hoiatuseta ühe (1)
karistusviske kui ta rikub takistuse või
vabastuse reeglit.
E. Mängija saab ilma hoiatuseta kaks (2)
karistusviset kui ta meelega lõhub pargi
mistahes osa. Samuti võidakse mängija
võistluselt diskvalifitseerida vastavalt
Võistlusjuhendi punktile 3.3.
803.02 Valikuline vabastus ja
valikuline kordusvise
A. Valikuline vabastus. Mängija võib igal
ajahetkel otsustada kasutada valikulist
vabastust. Seejärel võib viske sooritamise
kohta liigutada uude viske sooritamise
kohta, mis ei tohi olla korvile lähemal
ning peab asuma mängujoonel. Üks (1)
karistusvise lisatakse mängija tulemusele.
B. Valikuline kordusvise. Mängija võib igal
ajahetkel otsustada teha eelmisest viske
sooritamise kohast kordusviske. Algne vise
ja üks (1) karistusvise lisatakse mängija
tulemusele.
803.03 Reeglitevastane mäng
A. Igal mängija kohustus on mängida rada
õigesti. Enne mängu algust peab mängija
osalema mängijate koosolekul, et tutvuda
võimalike eritingimustega, mis esinevad
pargis, sealhulgas lisarajad, alternatiivsed
tiialad, alternatiivsed korvi asukohad,
OB- alad, kohustuslikud rajapunktid ja
kukutamisalad (drop zone).
B. Reeglitevastane mäng on aset leidnud,
kui mängija ei läbi kõiki radu õigesti ning
õiges järjekorras või ta on mõnda viset
sooritanud valest viske sooritamise kohast.
C. Juhtudel, kus reeglitevastase mängu
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reeglid mõjutavad mängijaid grupis
erinevalt, jääb grupp kokku seniks, kuni osa
grupi liikmetest lõpetavad raja mängimise,
et tagada tulemuste märkimise õigsus ning
reeglitepärane mäng.
D. Juhtudel, kus reeglitevastane mäng
avastatakse pärast seda, kui mängija on ära
andnud oma tulemuskaardi, ei mängita
reeglitevastast mängu ümber ning mängija
tulemusele lisandub kaks (2) karistusviset.
E. Reeglitevastane mäng ei ole
viskeasendirikkumine ega ka harjutusvise.
F. Mängijat, kes tahtlikult mängib pargis
reeglitevastaselt, et saada võistluslikku
eelist, karistatakse vastavalt Võistlusjuhendi
punktile 3.3.
G. Reeglitevastase mängu liigid:
(1) Vale viske sooritamise koht. Mängija on:
(A) sooritanud avaviske tiialalt, mis ei
ole käesoleva raja õige tiiala; või
(B) visanud viske sooritamise kohast,
mis on määratud muu kui visatud ketta
järgi; või
(C) sooritanud OB-s asuva kettaga
viske, nagu see oleks olnud seespool
mänguruumi; või
(D) on visanud viske sooritamise kohast,
mis on määratud eelneva valelt poolt
kohustuslikku rajapunkti möödunud
viske järgi.
Kui pärast reeglitevastaselt mängitud
viset ei ole rohkem viskeid tehtud, jätkab
mängija mängu õigest viske sooritamise
kohast ning tema tulemusele lisatakse üks
(1) karistusvise. Kui pärast reeglitevastaselt
mängitud viset on tehtud täiendav vise või
visked, lõpetab mängija mängitava raja

803.03–804.02
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ning tema tulemusele lisatakse kaks (2)
karistusviset reeglitevastase mängu eest.

hilinemise tõttu mängimata jäänud raja
puhul.

(2) Vale sihtmärk. Mängija on raja
lõpetanud sihtmärgil, mis ei ole mängitava
raja sihtmärgiks. Kui järgnevaid viskeid ei
ole sooritatud, jätkub mäng tekkinud viske
sooritamise kohast. Kui sihtmärgiks on
korv, on ketas mängupinnast ülalpool ning
mäng jätkub vastavalt punktile 802.02.C.
Kui mängija on sooritanud järgmiselt
tiialalt avaviske, lisatakse reeglitevastaselt
mängitud raja tulemusele kaks (2)
karistusviset.

(7) Vale rada. Mängija on lõpetanud raja,
mis ei ole sellel ringil pargi osa ning jätnud
mängimata raja, mis on sellel ringil pargi
osa. Sellisel juhul arvestatakse, et rada on
mängitud ning mängija lõpptulemusele
lisatakse kaks (2) karistusviset.

(3) Lõpetamata rada. Mängija on
sooritanud raja tiialalt avaviske, ilma
eelmist rada lõpetamata. Reeglitevastaselt
mängitud raja tulemus on sooritatud visete
arv, millele lisandub üks (1) karistusvise
raja lõpetamiseks ja kaks (2) karistusviset
reeglitevastase mängu eest. Mängija ei
tohi sellisel juhul tegelikult eelmist rada
lõpetada. Kui mängija jätab meelega raja
lõpetamata, kaasneb sellega võistluselt
eemaldamine.
(4) Mitte-järjestikune mäng. Mängija on
raja lõpetanud vales järjekorras. Mängija
jätkab radade mängimist õiges järjekorras.
Olenemata vahele jäänud või vales
järjekorras mängitud radade arvust ringil,
lisatakse mängija tulemusele reeglitevastase
mängu eest kaks (2) karistusviset.
(5) Hilinemise tõttu mängimata jäänud
rada. Mängijal jääb hilinemise tõttu rada
mängimata. Mängija tulemus vastaval
rajal on par, millele lisandub neli (4)
karistusviset. Vaata Võistlusjuhendist punkt
1.5 B.
(6) Vahele jäänud rada. Ring on lõpetatud,
aga mängija ei ole mõnda rada mänginud.
Raja tulemus määratakse sama moodi nagu

(8) Lisarada. Mängija on lõpetanud
raja, mis ei ole sellel ringil pargi osa.
Mängija lõpptulemusele lisatakse kaks (2)
karistusviset. Lisarajal tehtud viskeid ei
arvestata.

804. Vise
804.01 Liigne viivitus
A. Mängijal on viske sooritamiseks ette
nähtud kuni 30 sekundit pärast seda, kui:
(1) eelmine mängija on oma viske
sooritanud; ja
(2) mängijal on olnud mõistlikult aega ketta
juurde jõudmiseks; ja
(3) mänguala on vaba ning ilma segajateta.
B. Esmakordse liigse viivituse rikkumise
eest saab mängija hoiatuse. Iga järgneva
samas ringis aset leidva liigse viivituse
rikkumise eest määratakse mängijale üks
(1) karistusvise.
804.02 Kohustuslikud rajapunktid
A. Kohustuslik rajapunkt piirab teekonda,
mida mööda ketas saab liikuda sihtmärgini.
Ketas peab mööduma kohustuslikust
rajapunktist õigelt poolt enne kui rada
lõpetatakse. Ketas on kohustuslikust
rajapunktist möödunud kui ketta asukoht
satub kohustusliku rajapunkti joone taha.
(1) Kohustusliku rajapunkti joon on

804.02-804.03

Juhataja või raja kujundaja märgitud
joon, mis määrab ära, millal on või ei
ole ketas möödunud kohustuslikust
rajapunktist.
(2) Kui joont ei ole märgitud, siis
määratletakse kohustusliku rajapunkti
joon kui sirge joon läbi kohustusliku
rajapunkti, risti joonega, mis ühendab
kohustusliku rajapunkti eelmise
kohustusliku rajapunktiga, või kui ei ole
eelnevat kohustuslikku rajapunkti, siis
tiialaga.
(3) Kahekordse kohustusliku rajapunkti
korral, kus kohustusliku rajapunkti
joont ei ole märgitud, on kohustusliku
rajapunkti joon sirge joon, mis ühendab
kahte kohustuslikku rajapunkti ning
ulatub neist mõlemas suunas edasi.
B. Vise on möödunud kohustuslikust
rajapunktist valelt poolt, kui see möödub
tiiala suhtes kohustusliku rajapunkti valelt
poolt ning ketta asukoht satub tervikuna
kohustuslikku rajapunkti joone taha.
C. Vise, mis on möödunud kohustuslikust
rajapunktist valelt poolt tingib ühe (1)
karistusviske. Järgmine vise tehakse
kohustusliku rajapunkti jaoks määratud
kukutamisalalt (drop zone).
D. Kui kukutamisala (drop zone) ei ole
määratud, jätkab mängija mängu eelmisest
viske sooritamise kohast.
E. Kui pärast kohustuslikust rajapunktist
möödumist ületab järgnev vise
kohustusliku rajapunkti joone õigelt poolt
aga vastassuunas, ei ole kohustuslikust
rajapunktist enam möödutud. Mängija
peab ikka mööduma kohustuslikust
rajapunktist õigelt poolt. Joon, mis
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ühendab raja viske sooritamise kohti, peab
mööduma õigelt poolt kõigist selle raja
kohustuslikest rajapunktides.
F. Lähimat kohustuslikku rajapunkti,
millest ei ole veel möödutud, peetakse
sihtmärgiks kõikide reeglite suhtes,
mis käsitlevad viske sooritamise koha
märkimist, viskeasendit, takistusi ja
vabastust, kui mängujoon ei möödu
kohustuslikust rajapunktist õigelt poolt.
804.03 Vahelesegamine
A. Visatud kettast, mis tabab inimest või
looma, mängitakse edasi esmase peatumise
kohast.
B. Visatud kettale, mida meelega
suunatakse kõrvale või mis püüti kinni
ja liigutati, antakse kokkupuute kohas
umbkaudne ketta asukoht.
C. Visatud ja peatunud ketas, mida on
liigutatud, asetatakse tagasi umbkaudsesse
ketta asukohta (vaata 802.02.E). Peatunud
markerketas, mida on liigutatud, asetatakse
tagasi, et märkida umbkaudne viske
sooritamise koht (vaata 802.03.F).
D. Mängija saab kaks (2) karistusviset, kui
ta tegeleb tahtliku häiriva tegevusega teise
mängija ketta suhtes, mõnel alljärgneval
viisil:
(1) muudab visatud ketta suunda (muul
põhjusel, kui vigastuse vältimiseks); või
(2) liigutab visatud ketast või minimarker
ketast (väljaarvatud tuvastamise,
otsimise või märgistamise käigus); või
(3) varjab visatud ketast või mini
markerketast.
E. Mängijal, kelle visatud kettast teine

804.03-804.05

mängija tahtlikult häiris (nagu on
kirjeldatud punktis 804.03.D.1), on õigus
sooritada kordusvise.
F. Mängija ei seisa ega jäta oma varustust
kohta, kus võib aset leida mängus oleva
ketta häirimine. Mängija võib nõuda, et
teised mängijad liiguks ise või et nad
liigutaks oma varustust, kui kumbki
neist võib häirida viset. Keeldumine on
viisakusreeglite rikkumine.
G. Visatud ketta suuna muutmine viskaja
nõusolekul, et välistada ketta kadumine, ei
ole karistatav vahelesegamine. Iga ketast,
mille suunda sellel põhjusel muudeti,
peetakse kadunud kettaks.
804.04 Väljaspool mänguruumi ehk
OB
A. Ketas on OB-s, kui ketta asukoht on
selgelt ja täielikult ümbritsetud OB-alaga.
Vastavalt punktile 802.02.B määratakse,
millal vees või lehestikus olev ketas on
peatunud.
B. OB-joon on OB-ala osa.
C. Ketast, mida ei leita, loetakse olevat
OB-s, kui on mõistlikult andmeid, et ketas
peatus OB-s. Selliste andmete puudumisel,
loetakse ketas kadunuks ja mäng jätkub
vastavalt reeglile 804.05.
D. Mängija, kellel ketas on OB-s, saab ühe
(1) karistusviske. Mängija võib valida, kas
oma järgmist viset teha:
(1) eelmisest viske sooritamise kohast; või
(2) viske sooritamise kohast, mis asub OBjoone punktist, kus ketas viimati väljus
mänguruumist, kulgeval ühe meetri
pikkusel ristsirgel, isegi kui vastav
suund liigutab viske sooritamise kohta
sihtmärgile lähemale; või
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(3) määratud kukutamisalast (drop zone),
kui see on olemas.
Neid valikuid võib Juhataja eritingimusena
piirata ainult PDGA Turneejuhataja
varasemal heakskiidul.
E. OB-joon moodustab vertikaalse
tasapinna. Kui mängija viske sooritamise
koht tuleb märkida OB-joone kindlast
punktist ühe meetri kaugusel, võib
ühemeetrist vabastust võtta mistahes
punktil üles ja alla mööda vertikaalset
tasapinda.
F. Kui mängija liigutab oma ketast enne, kui
on määratud, kas ketas on OB-s, loetakse, et
ketas on OB-s.
804.05 Kadunud ketas
A. Ketas kuulutatakse kadunuks, kui
mängija ei suuda seda leida kolme (3)
minuti jooksul pärast jõudmist kohta, kus
ketast viimati märgati. Iga mängija grupis
või kohtunik võib alustada kolme (3) minuti
aja võtmist ning peab teavitama gruppi,
et aja võtmine on alanud. Kõik mängijad
grupis peavad aitama ketast otsida. Ketas
kuulutatakse kadunuks pärast kolme (3)
minuti lõppemist.
B. Mängija, kelle ketas kuulutatakse
kadunuks, saab ühe (1) karistusviske.
Järgmine vise tehakse eelmisest viske
sooritamise kohast.
C. Juhataja võib konkreetsel rajal määrata
kadunud ketaste puhuks kukutamisala
(drop zone). Kui kukutamisala (drop zone)
on määratud, võib mängija sooritada
viske sealt, eelmise viske sooritamise koha
asemel. Igatahes arvestatakse mängija
tulemusele juurde algne vise ning üks (1)
karistusvise.
D. Kui enne võistluse lõppu avastatakse, et

804.05-805.01

mängija ketas, mis kuulutati kadunuks, oli
eemaldatud või äravõetud, arvestatakse
mängija vastava raja tulemusest (2) viset
maha.
E. Kadunud markerketas asendatakse ilma
karistuseta, et märkida umbkaudne viske
sooritamise koht.
804.06 Varuvisked
A. Varuvisked on täiendavad visked, mida
ei lisata mängija tulemusele, kui neid ei
kasutata raja lõpetamiseks. Varuvisete
tegemist julgustatakse igas olukorras,
kus mängija viske sooritamise koht on
küsimuse all ja varuvise kiirendaks mängu,
või kui viskaja kahtleb mõnes otsuses.
Kasutamata viskeid ei lisata mängija
tulemusele ega käsitleta harjutusvisetena,
eeldusel, et mängija enne viske tegemist
teatab, et sellised täiendavad visked on
varuvisked.
B. Varuviskeid on kohane teha järgnevates
olukordades:
(1) Aja kokku hoidmiseks. Mängija võib igal
ajal kuulutada, et ta teeb varuviske, kui:
(A) ketta seisundit ei ole võimalik
kergesti määrata; ja
(B) enamus grupi liikmetest nõustub, et
varuviske tegemine hoiab aega kokku; ja
(C) algne vise võib olla OB-s, kadunud
või vise võis mööduda kohustuslikust
rajapunktist valelt poolt.
Viskaja lõpetab raja sellest viskest, mis
grupi või kohtuniku hinnangul tõi kaasa
õige viske sooritamise asukoha.
(2) Et vaidlustada grupi või kohtuniku otsus.
Kui mängija ei nõustu grupi otsusega
ja kohtuniku ei ole käepärast või kui
mängija soovib vaidlustada kohtuniku
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otsuse võib mängija osana vaidlustusest
teha raja lõpetamiseks kaks partiid
varuviskeid. Kirja pannakse mõlema
partii tulemused. Õige otsuse ning
tulemuse määrab ringi lõpus Juhataja.
C. Varuviset ei saa tagantjärgi kuulutada
valikuliseks kordusviskeks.

805. Võistluste
läbiviimise kord
Et saada teavet võistluste läbiviimise
korra kohta, mida ei ole alljärgnevalt
kajastatud (nt mängu alustamine, vihm või
ohtlikud tingimused, diskvalifitseerimine
ja mängukeeld, gruppide moodustamine
ja osadeks jagamine, viikide käitlemine,
mängijate liigitamine, või kohtunikud),
vaata Võistlusjuhendit.
805.01 Vaidlustamine
A. Kui grupp ei jõua reeglite kohaldamise
osas otsusele, eeldatakse, et viskajal on
õigus. Sealjuures tuleb arvestada, et iga
mängija võib taotleda kohtuniku otsust
ja kohtuniku otsus asendab grupi otsuse.
Iga mängija, kes soovib grupi otsust
vaidlustada, väljendab seda soovi koheselt
ja selgelt grupile.
B. Kui kohtunik on kergesti kättesaadav,
astub grupp kohtuniku otsuse taotlemiseks
mängust kõrvale ning laseb teistel gruppidel
läbi mängida.
C. Kui kohtunik ei ole kergesti kättesaadav,
jätkab grupp ühel kahest variandist. Grupp
võib otsustada, et viskajale antakse õigus
ning jätkata mängu. Alternatiivselt, kui
mängija ei soovi mängu jätkata vastavalt
grupi otsusele, võib viskaja kuulutada
varuviske kasutamist vastavalt punktile
804.06 B. Varuvisete kasutamist

805.01–805.02

julgustatakse igas olukorras, kus viskaja
kahtleb grupi või kohtuniku otsuses.
D. Mängija võib kohtuniku otsuse
vaidlustada Juhatajale. Kui Juhataja
on kergesti kättesaadav, lahendatakse
vaidlustus otsejoones. Grupp astub
mängust kõrvale ja ootab vaidlustuse otsust.
Kui Juhataja ei ole kergesti kättesaadav,
jätkab grupp mängu vastavalt kohtuniku
otsusele. Vaidlustus esitatakse niipea kui
on mõistlikult võimalik. Juhataja otsus on
lõplik.
E. Kui grupi või kohtuniku otsus on
vaidlustamise tagajärjel tühistatud, võib
kohtunik või Juhataja, aususe huvides,
jätta mängija tulemuse muutmata
või kohandada mängija tulemust, et
peegeldada õiget reeglite tõlgendust.
Juhataja äranägemisel, kuid ainult juhul,
kus kordusmängimine on kõige ausam
lahendus, mängitakse rada või rajad uuesti.
805.02 Punktiarvestus
A. Mängija, kes on tulemuskaardil või
-kaartidel märgitud esimesena, kannab
kohustust kokku korjata grupi tulemuskaart
või -kaardid.
B. Mängijad jagavad tulemuste märkimise
kohustust grupis võrdselt, välja arvatud
juhul, kui mängija või tulemuste märkija on
vabatahtlikult nõus tulemusi märkima ning
see on vastuvõetav kõigile grupi liikmetele.
C. Peale iga raja lõpetamist ütleb tulemuste
märkija iga mängija nime. Kelle nimi
öeldakse, annab vastuseks tulemuse
selliselt, et see on arusaadav kõigile
mängijatele grupis ja tulemuste märkijale.
tulemuste märkija märgib öeldud
tulemused ning kordab need kõva häälega
üle nii, see on arusaadav kõigile mängijatele
grupis. Kui mängija avaldatud tulemuse
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suhtes on lahkarvamus, peab grupp raja
taas läbi vaatama ning üritama koos õige
tulemuseni jõuda. Kui grupp ei jõua ühisele
otsusele, lähtutakse punktist 805.01.
D. Tulemuste märkija märgib mängijate
tulemuse igal rajal kui sooritatud visete
arvu, milles kajastuvad karistusvisked.
Ringi kogutulemus märgitakse samuti
kõikide radade tulemuste summana, millele
lisanduvad täiendavad karistusvisked. Muu
tähise kui numbri kasutamine (sh tulemuse
puudumine), kujutab endast valesti
märgitud rada või lõpptulemust ning sellisel
juhul järgneb allpool kirjeldatud karistus.
E. Mängijale reeglite rikkumise eest antud
hoiatused ning karistusvisked märgitakse
tulemuskaardile.
F. Ringi lõpus allkirjastab iga mängija
tulemuskaardi, et kinnitada iga raja ja
lõpptulemuse õigsust. Kui kõik grupis
olevad mängijad nõustuvad, et raja tulemus
märgiti valesti, võib enne tulemuskaardi
üleandmist tulemust muuta. Mängijad,
kelle tulemuskaardid antakse üle
allkirjastamata, võtavad endale vastutuse
märgitud tulemuste eest.
G. Kõigil mängijatel on kohustus oma
tulemuskaart tagastada kolmekümne
(30) minuti jooksul pärast ringi lõppu.
Ring on ametlikult kõigile võistlejatele
lõppenud, kui viimane pargis olev grupp
on lõpetanud oma viimase raja ning neil
on Juhataja arvates olnud piisavalt aega,
et jõuda viimaselt rajalt tagasi võistluse
peakontorisse. Tulemuskaardi hilinenult
esitamisel määratakse igale hilinenult
esitatud tulemuskaardil loetletud mängijale
ilma hoiatuseta kaks (2) karistusviset.
H. Pärast tulemuskaardi üleandmist kehtib,
ilma vaidlustamise võimaluseta, tulemuse

805.02-807

kogusumma märgitud kujul, väljaarvatud
alljärgnevatel juhtudel:
(1) Rikkumiste eest võidakse määrata
karistusviskeid mistahes ajal ka rikkumist ei
avastata, kuni Juhataja kuulutab võistluse
ametlikult lõppenuks või kõik auhinnad on
jagatud.
(2) Kui tuvastatakse, et lõpptulemus
on valesti märgitud, kas raja tulemust
valesti märkides või radade tulemuse
kokku liitmisel, sealhulgas lõpptulemuse
mitte märkimine, lisab Juhataja õigele
lõpptulemusele kaks (2) karistusviset.
Neid karistusviskeid ei lisata, kui Juhataja
muudab mängija tulemust muude
rikkumiste tõttu, mis on kindlaksmääratud
pärast mängija poolt muidu õige
tulemuskaardi üleandmist.
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Juhataja võib kehtestada ilma PDGA
eelneva heakskiiduta. Kõik valikulised
reeglid, mis on võistlusel jõus, peavad
olema mängijatele teada antud enne
võistluse algust ja mängijate koosolekul.
806.01 Kahe meetri reegel
A. Kui ketas on peatunud kõrgemal
kui kaks (2) meetrit, mõõdetuna ketta
madalaimast punktist otsejoones all
asuvale mängupinnale, lisatakse mängija
tulemusele üks (1) karistusvise. See järel
jätkab mängija vastavalt punktile 802.02.C.
B. Kui viske sooritamise koht otsejoones
ketta all asuval mängupinnal on OB-s,
mängitakse kettaga justkui see oleks OB-s,
sõltumata ketta kõrgusest mängupinna
suhtes.
C. Sihtmärgile toetuvale kettale ei kohaldata
kahe meetri reeglit.

805.03 Eritingimused
A. Reeglid, mis käsitlevad rajal esineda
võivaid eritingimusi, peavad olema
enne võistluse algust kõigile mängijatele
selgelt määratletud ja teada antud. Kõik
eritingimused kajastatakse piisavalt
mängijate koosolekul. Iga mängija on
kohustatud kinni pidama kõigist mängijate
koosolekul kajastatud reeglitest.

E. Juhataja võib kehtestada kahe meetri
reegli kogu pargis, osadel radadel ja/või
üksikute esemete osas.

B. Eritingimuste esinemisel võidakse võtta
kasutusele kukutamisala (drop zone).
Juhataja peab enne turniiri algust teatama,
kuidas seda kasutada ning kas karistusvise
lisatakse.

807.
Eksperimentaalsed
reeglid

C. Ilma Turneejuhataja kooskõlastuseta
ei tohi sätestada reeglit, mis on vastuolus
käesolevate reeglitega.

806. Valikulised
reeglid
Valikulised reeglid on reeglid, mida

D. Kui viskaja liigutab ketast enne, kui
lõplik määramine on tehtud, arvestatakse,
et ketas peatus kõrgemal kui kaks (2)
meetrit.

Eksperimentaalsed reeglid on reeglite
variatsioonid, mida Juhataja võib
rakendada ainult PDGA eelneval
heakskiidul. Eksperimentaalsed reeglid,
mis on võistlusel jõus, peavad olema
Juhataja poolt mängijatele teada antud
enne võistluse algust ja mängijate
koosolekul.
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3.5-3.8

nii mängija kui ka caddy diskvalifitseerimise
ja/või ajutise mängu keelu.
D. Mängija peab oma caddy`t juhendama,
et ta hoiakse mõistlikku pikivahet ning ei
segaks hetkel oma viset sooritavat mängijat.
E. Mängijatele, kes soovivad kasutada
kandevahendit. Sobilikuks kandevahendiks
on – kantav discgolfi kott, kokkupandav
tool ning discgolfi käru. PDGA võistlustel
ei ole lubatud rajale kaasa võtta loomi,
mootorsõidukeid ega jalgrattaga sarnaseid
seadmeid.
3.6 Võistleja kohustused seoses
meedia ja sponsoritega
A. Kõik PDGA võistlusega seotud isikud
(nii mängijad kui ka korraldusmeeskonna
liikmed) on nõustunud, et PDGA võib
avaldada pilte PDGA üritusel osalenutest.
B. Kõigil PDGA A taseme võistlustel
osalevatelt mängijatelt oodatakse
valmisolekut meediaga suhtlemiseks
võistlusalal olles, v.a 30 minutit enne
võistlust ja ringi ajal.
3.7 Eeskirjad discgolfi kauba
müüjatele võistlustel
A. Võistluse juhataja võib keelduda lubamast
discgolfi kauba müüjat võistluse aladele.
B. Kui võimalik, on sponsorid/kauba
müüjad kohustatud omama vajalikke
lube vastavatest agentuuridest/
jurisdiktsioonidest ning nad peavad oma
saadud load võistluse juhataja soovi korral
avalikustama.
C. Kui kauba müüja ei suuda vastavaid
nõudeid täita, võib talle tulevikus osaks
saada PDGA poolne distsiplinaarne
uurimine.
3.8 Võistluse juhataja õigused ja
kohustused
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PDGA teadvustab, et organisatsiooni
tugevus ning discgolfi jätkusuutlikkus
on sõltuvad PDGA ja võistluse juhataja
partnerlusest. Et võistluse juhataja
saaks oma tööd paremini teha, on PDGA
võimaldanud talle teatud õigused. Võistluse
juhatajal on PDGA ja tema mängijate ees ka
kohustused. Osad neist on alljärgnevalt:
A. Igat kvalifitseeritud PDGA liiget, kes
soovib korraldada PDGA võistlust, võidakse
paluda läbida test online-keskkonnas
võistluseid puudutava tegevuse kohta,
enne kui ta võib võistlust läbi viia. See test
tugineb PDGA reegliraamatule ning PDGA
võistlusjuhendile.
B. Enne võistluse korraldamist võidakse
võistluse juhatajaid paluda allkirjastada
dokument, et nad on läbi lugenud PDGA
reegliraamatu ja võistlusjuhendi ning et nad
nõustuvad järgima ning täide viima reeglite
sisu.
C. Võistluse juhatajad peavad avaldama
oma võistluse rahalise informatsiooni
vastavalt PDGA Sanctioning Agreement´le.
Kogu ülejäänud rahalise informatsiooni
avaldamise vajalikkuse määrab võistluse
juhataja ise.
D. Võistluse juhataja ei tohi keelduda
teenindamast kedagi tema rassi,
usutunnistuse, rahvusliku päritolu, soo,
seksuaalse orientatsiooni ja/või religiooni
põhjal. See oleks diskrimineerimine.
E. Võistluse juhatajad peavad PDGA
reeglite täitmisega olema eeskujuks teistele
mängijatele.
F. Ükskõik millisest süüdistusest võistluse
ajal võistluse juhataja kohta tema
kohustuste mitte täitmisest või positsiooni
kuritarvitamisest, teavitatakse PDGA´d
vastavalt PDGA´s ettenähtud korrale.

3.4-3.5

ebasportlikku käitumist, võidakse
rakendada distsiplinaarmenetlust.
Distsiplinaarprotsessi kohta täpsemalt
saab lugeda www.pdga.com/discipline.
3.4 Riietusetikett
A. Kõikki võistlusel riietumisega seotud
reeglite rikkumisi peetakse viisakusreeglite
rikkumiseks (vt lõik 801.01 PDGA Official
Rules of Play).
B. Kõigil mängijatelning
korraldusmeeskonna liikmetel on kohustus
kanda särki.
C. Kõik mängijad, caddy`d ning
korraldusmeeskonna liikmed on kohustatud
kandma jalatseid. Mängijatel ei ole lubatud
mängida paljajalu. Sandaalid ja plätud on
lubatud.
D. Järgnevat riietust nõutakse kõigilt
mängijatelt PDGA A taseme võistlustel.
PDGA soovitab, et seda riietus nõutakse
ka madalama taseme võistlustel, kuid selle
otsuse saab teha võistluse juhataja:
(1) PDGA võistlustel oodatakse mängijatelt
ja korraldusmeeskonnalt võistlusele
vastavat riietust. Samuti oodatakse
eeskujuliku välimust kõikjal võistluse
aladel ning võistlusega seotud üritustel.
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kaeluse või v-kaelusega särk, mis on
tehtud high performance või high
tech materjalist, nagu näiteks Dry-Fit,
Cool-Max ning teised samasugused, on
lubatud.
(4) Särgid, mis on pikemad kui mängija
pükste alumine palistus, pannakse
püksi.
(5) Katkised särgid ning lühikesed- ja
pikad püksid ei ole rajal lubatud.
(6) Riietusel ei tohi olla solvavaid, roppusi
või ebasündsaid loosungeid ega
logosid. Noorte klasside mängijad
ei või kanda alkoholile, tubakale või
narkootikumidele viitavaid loosungeid
ega logosid.
(7) Eelpool mainitud riietus kehtib stardist
kuni finišini igal võistlusel, kaasa
arvatud kõigil võistluse ringidel.
(8) Mängijad, kes ei pääse poolfinaalidesse
või finaalidesse, aga soovivad jääda
edasiseks ajaks võistlusalale, peetakse
pealtvaatajateks ning riietusetikett ei
ole neile kohustuslik.
3.5 Abivahendid rajal ja Caddy`d
A. Mängijatelt nõutakse kõigil PDGA turniiri
võistluste käigus ringi liikuda kõndides,
kui ei ole võimaldatud teistsuguseid
alternatiivseid liikumisvahendeid.

C. Mängija on ainuisikuliselt vastutav
oma caddy käitumise eest alates 2 minuti
märguandest enne ringi algust kuni ajani,
mil mängija annab ära oma skoorkaardi.
Caddy ebasobiv käitumine võib kaasa tuua

(3) Lubatud ei ole kanda T-särki. Välja
arvatu noorte ja amatööride klassi
mängijad eelringide ajal. Antud
mängijad ei tohi kanda T-särki
poolfinaalides ega finaalis. Sirge

B. Mängijatel on võimalus võtta rajale kaasa
caddy või mänguvahendite kandevahend
(carrying device). Mängija caddy peab
samuti järgima PDGA reegliraamatut ning
PDGA võistlusjuhendit, sh vastav riietus.

(2) Kõik mängijad peavad kandma ülakeha
katvat särki. Sobilikuks peetakse
kraega hästi istuvat särki, mille
varrukad katavad õlad ja käe ülemise
osa. Varrukateta särgid ei ole lubatud
ühelegi mängijale. Naistel on lubatud
kanda ilma varrukateta kraega pluusi.

3.3-3.4

see, millised on asjakohased ja sobilikud
kommentaarid meediale edastamiseks. Iga
ebaprofessionaalse käitumise tagajärjeks
on diskvalifitseerimine võistluse juhataja
poolt. Tekkinud situatsioonile võivad
järgneda ka edasised PDGA poolsed
distsiplinaarkaristused või toimingud.
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PDGA võistlustel ei ole lubatud. Ka siis
mitte, kui inimesel on olemas arstlik
marihuaana kaart.
(9) Ülemäärane alkoholi kasutamine
võistluse aladel.

(12) Kui mängija keeldub tegemast
koostööd või takistab ükskõik millist
kohtuniku poolt läbi viidatavat uurimist
seoses mängija enda või mõne teise
mängija käitumisega.

(5) Sohk: katse mööda hiilida mängu
reeglitest

(11) Avalik reeglite mitte täitmine või
keeldumine discgolfi reegleid võistlusel
järgida.

(4) Tahtlik vara rikkumine, solvamine või
vandalism (sh tehis- ja eluslooduse
suhtes ebasobiv käitumine)

(10) Alkoholi omamine mängijatel,
alates mängu algusest kuni
skoorkaardide üleandmiseni, ei ole
lubatud. Alkoholi omamisel järgneb
kohene diskvalifitseerimine PDGA
B- ja kõrgema taseme võistlustel.
Mängijale diskvalifitseerimise asemel
hoiatuse määramise võib otsustada
võistluse juhataja, aga ainult PDGA
C- ja madalama taseme mängudel.
Kui mängijale on samal võistlusel
juba eelnevalt tehtud hoiatus alkoholi
omamise tõttu, järgneb uuele reegli
rikkumisele kohene diskvalifitseerimine.

(3) Avalik ebaviisakus mõne kohalolija
suhtes

B. Mängijatelt oodatakse PDGA võistlustel
käitumist, mis on professionaalne ning
aus (sportlaslik). Teod, mida peetakse
käitumisreeglite rikkumiseks on (kuid mitte
ainult need):
(1) Pidev ja avalik solvava või ropu sõnavara
kasutamine
(2) Asjade loopimine ärritusest (siia alla ei
kuulu võistluse ajal sooritatud visked)

(6) Füüsiline rünnak või ähvarduste
tegemine mõne isiku suhtes
(7) Tegevused, mis on vastuolus
föderaal-, riigi- või kohalike
seadustega, või määruste, pargi
eeskirjade või discgolfipargi reeglitega.
Võistluse juhatajale on antud õigus
diskvalifitseerida mängija olenevalt
ebasobiva käitumise tõsidusest.
Võistlulse juhataja võib, pidades
seda vajalikuks, teha mängijale enne
diskvalifitseerimist ametlik hoiatus.
(8) Illegaalsete ainete omamine, mis on
vastuolus föderaal-, riigi- või kohalike
seadustega. Marihuaana kasutamine

(13) Ettekavatsetud soovi manipuleerida
oma mängija reitinguga tahtlikult valesti
mängides või loobudes.
C. Võistlulse juhatajad on kohustatud
teatama PDGA-sse igasugusest
diskvalifitseerimisest nii kiiresti kui
võimalik.
D. Diskvalifitseeritud mängija jääb ilma
igasugusest ette nähtud auhinnarahast
või auhinnast. Samuti ei tagastata talle
osavõtu tasu.
E. Mängija suhtes, kes kasutab

2.5-3.3

osalustasu eest professionaalide klassis
, kvalifitseerudes vastavalt vanuse ja soo
kriteeriumitele.
B. Võistluse juhataja otsusel võivad
professionalide või amatööride klasside
mängijad võistelda kõigil võistlusel pakutud
amatööride klassi divisjonides ainult
mitte-rahaliste auhindade eest. Selleks
peavad nad vastama nõutud kriteeriumitele
(reiting, vanus ja sugu) ning saavad maksta
madalamat osavõtu tasu.
C. Mängija, kes osaleb võistlusel, kus
auhindadeks on märgitud „Trophy Only“
(ainult karikas), ei tohi vastu võtta raha ega
muid mitte-rahalisi auhindu peale karika.
D. Mängijatel, kes maksavad osavõtu tasu
täismahus, peab olema eelis mängijate ees,
kes maksavad vähendatud osavõtu tasu.
Kui kogu võistlus või konkreetne divisjon
on täis, võib võistluse juhataja nõuda, et
„trophy only“ mängijad maksaksid samuti
osavõtu tasu täies mahus, et mängija saaks
kindlustada oma koha võistlusel.

PEATÜKK 3:
MÄNGIJATE
KÄITUMISREEGLID
3.1 Peamised käitumisreeglid
A. Kõik PDGA liikmed peaksid hoiduma nii
rajal kui ka väljaspool rada käitumisest, mis
kahjustab discgolfi ja PDGA mainet.
B. Kõik mängijad peavad järgima PDGA
ametlikke discgolfi reegleid ja PDGA
võistlusjuhendit.
C. Mängijad peavad lülitama oma telefonid
või muud seadmed hääletule režiimile, et
ei segaks teisi mängijaid. Muusikat võib
kuulata ainult kõrvaklappidega. Seadmete
heli tugevus ei tohi kosta teiste mängijateni;
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ei tohi segada teisi mängijaid suhtlemisel
teiste oma grupi mängijatega ning skoori
märkides; ei tohi tekitada ohtlikke olukordi,
kus mängija ei kuule teisi hüüdmas „Fore!“
(ettevaatust, ketas!) või ei kuule võistluse
juhataja hoiatavat signaalmärguannet.
D. Võistluse ajal ei tohi mängijal
rajal kaasas olla loomi, välja arvatud
teenistusloomad.
E. Kõigilt mängijatelt nõutakse internetis
turniiri reeglite tundmise testi läbimist,
enne kui nad saavad osaleda PDGA A
taseme võistlustel. Test põhineb PDGA
ametlikel reeglitel ja PDGA võistlusjuhendil.
F. PDGA omab õigust otsustada ja
jõustumist nõuda oma mängijatele
ja liikmetele kehtestatud edasiste
distsiplinaarkaristuste üle. Näiteks
nö katseaeg või ajutine kõrvaldamine
kõigilt PDGA võistlustelt või püsiv PDGA
liikmelisuse tühistamine. Rohkem
informatsiooni saab PDGA kodulehelt:
www.pdga.com.
3.2 Mängu tempo
A. Kõik võistlejad mängivad ilma lubamatu
viivituseta ning püüavad sammu pidada ees
oleva grupiga. Mängijad on kohustatud ühe
raja lõppedes liikuma kiiresti järgmise raja
tiialale. Liikudes viske trajektooril ei tohi
mängija ka oma käitumisega lubamatult
mängu tempot aeglustada.
B. Mängijale, kes lubamatult takistab
mängu tempot, võidakse võistluse
kohtuniku poolt väljastada ülemäärase
aja kasutuse eest viga. Vaata PDGA
mängureeglitest 801.03B Excessive Time
regarding specific penalties.
3.3 Ebasportlik käitumine
A. PDGA-l on väga kindel võistlustel
sobiliku viisaka käitumise poliitika. Samuti

2.1 -2.5

teatamise ajaga vähendada algselt välja
kuulutatud divisjone. Kui vastavat
teadaannet ei ole tehtud, peab võistluse
juhataja võistluse jaoks looma vastava
divisjoni, kui osalemiseks on registreerunud
rohkem kui neli mängijat. Võistluse juhataja
võib avada ka divisjoni, kus on vähem kui
neli mängijat.
K. Kõik „Bump“ reeglid on kehtetud ja neid
ei ole lubatud kasutada PDGA võistlustel.
Mängijatel lubatakse osaleda igas neile
sobilikus divisjonis, kui neile sobilik divisjon
on võistluse juhataja poolt välja kuulutatud.
2.2 Erandid
A. Mängijatel on lubatud võistelda
reitingupõhises divisjonis, mille tingimustele
nad muidu ei vasta, ainult järgnevatel
juhtudel
(1) Kui see on heaks kiidetud PDGA Tour
Manager`i poolt
(2) Kui mängija ei kvalifitseeru reitingute
uuendamise tõttu enam registreeritud
divisjoni, võib ta uuendamisele järgneva
2 nädala jooksul osaleda võistlustel,
teavitades, et oli eelregistreeritud antud
võistlusele. Vastava otsuse kinnitab
võistluse juhataja.
B. Mängijatel võidakse lubada osaleda
reitingul põhinevas divisjonis, mille
kriteeriumitele nad muidu ei vasta, kui
see on sarja osaja täidetud peavad olema
järgmised tingimused:
(1) Võistlussarja juhataja (Series Director)
on eelnevalt võtnud ühendust PDGAga ning PDGA Tour Manager on selle
heaks kiitnud.
(2) Sari võimaldab mängijal püsida
divisjonis kogu sarja vältel
(3) Mängija ei ole sarja vältel osalenud
üheski kõrgema kategooria divisjonis

8

(4) Mängija reiting ei ületa rohkem kui
20 punktiga divisjoni piiriks olevat
reitingut.
2.3 Liikumine klasside vahel
A. Professionaalist amatööriks
(1) Professionaalina registreeritud mängija
võib pöörduda Tour manageri poole
amatööriks ümberregistreerumiseks
B. Amatöörist professionaaliks
(1) Amatöör, kes soovib kuuluda
professionaalide klassi, peab
kontakteeruma PDGA koordinaatoriga.
(2) Amatöör klassi mängija muutub
automaatselt Professionaali klassi
mängijaks, kui ta on võtnud
professionaali klassis mängides vastu
auhinna raha. Mängija amatööri
staatus ei muutu, kui ta võtab rahaliste
auhindade asemel vastu mitte-rahalisi
auhindasid või kui ta võtab vastu raha
lisavõistlusi võites (näiteks: hole-in-one,
grupi parim või CTP).
2.4 Professionaal klassi mängijad
amatöör klassis
A. Professionalid võivad osaleda amatööride
klassi divisjonides, mida võimaldatakse
PDGA A, B ja C taseme võistlustel kui
nad kvalifitseeruvad tuginedes mängija
reitingule, vanusele ja soolevastavalt PDGA
lehel kajastuvas PROS PLAYING AM
tingimustele.
B. Mängijatele jagatakse võistusel osalemise
eest amatööride punktid, aga neid punkte
ei arvestata, kui määrtakse aastalõpu
auhindasid ning kui saadetakse kutseid
maailmameistrivõistlustele.
2.5 Mitte-rahalised auhinnad
A. Võistluse juhataja otsusel, võib amatöör
klassi mängija mängida vähendatud

1.11 - 2.1

juhatus (PDGA Board of Directors) nõuda
kohtunikelt tunnistuse säilitamiseks
uuendatud kohtunike eksami läbimist.
B. Võistluse juhatajad peavad läbima
kohtuniku eksami (Official`s Exam) enne,
kui nad võivad PDGA võistlusi korraldada.
C. Iga kohtunik peab läbima PDGA
kohtunike eksami ning kandma endaga
kaasas reeglite raamatut.
D. Mitte mängivad võistluse juhataja poolt
määratud ametlikud kohtunikud võivad
aktiivselt teha mängu puudutavaid otsuseid
iga turniiri vältel toimuva mängu kohta,
mida nad jälgivad. Kui juhataja poolt
määratud kohtunik osaleb võistlusel ka
kui mängija, ei tohi ta teha otsuseid, mis
on seotud tema divisjoniga. Kohtuniku
otsus on kõrgem/kaalukam grupi otsusest,
aga mängijatel on õigus seejärel teha
apellatsioon võistluse juhatajale. Võistluse
juhataja võib määrata mitte -ametliku
kohtuniku spotteriks (ketta lennu jälgijaks)
kohtades, kus mängijatel on keeruline ise
ketta lendu jälgida. Antud situatsioonis on
spotteriks määratud isiku otsustel rohkem
kaalu kui grupis olevatel mängijatel.

PEATÜKK 2:
DIVISJONIDESSE
KVALIFITSEERUMINE
2.1 Kvalifitseerumisest üldiselt
A. Mängijal ei ole õigus registreerida ennast
divisjoni, mille nõudmistele/tingimustele
ta ei vasta. PDGA kodulehel on võimalik
tutvuda divisjonide, reitingute ja tingimuste
tabeliga detailsema info saamiseks.
B. Igal mängijal on kohustus teada, millises
divisjoni(-de)s tal on lubatud võistelda.
Enese registreerimine divisjoni, mille
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kriteeriumitele mängija ei vasta, võib tingida
mängija võistluselt diskvalifitseerimise ja/
või keelu tal teatud perioodini osaleda PDGA
võistlustel.
C. Mängijatel on lubatud osaleda võistlusel
ainult ühes divisjonis, välja arvatud juhul,
kui võistluse raames toimuvad erinevate
divisjonide võistlused erinevatel päevadel
või nädalavahetustel ning võistlused on
PDGA kalendrisse märgitud kui kaks
eraldiseisvat võistlust.
D. Kui mängija soovib võistleda PDGA poolt
lubatud võistlusel, peab ta ennast korralikult
identifitseerima. Mängijad, kes soovivad
jääda anonüümseks või teesklevad olevat
keegi teine, diskvalifitseeritakse võistluselt
ja võidakse keelata osalemine PDGA´s
registreeritud võistlustel.
E. Mängijad (Professionals), kes osalevad
Professionalide klassis võistlevad rahaliste
auhindade eest. Amatöör mängijad, kes
osalevad Professionaalide klassis, võivad
vastu võtta raha asemel samas vääringus
mitte-rahalisi auhindu.
F. Amatööride klassi registreerides
võistlevad mängijad mitte- rahaliste
auhindade eest.
G. Naised võivad osaleda meestele mõeldud
divisjonides, kui nad seda soovivad, aga
mehed ei või osaleda naistele mõeldud
divisjonides.
H. Amatöör klassi mängija võib mängida
professionaalide klassis, kui nad vastavad
tingimustele, mis on seotud seoses reitingu,
vanuse ja sooga.
I. Professionaalide klassi mängija võib
osaleda amatööride klassis vaid teatud
olukordades (vaata täpsustuseks punkti 2.4).
J. Võistluse juhataja võib piisava ette

1.9-1.11

1.9 Kui mängijad on viigis
A. Kui üks ring saab läbi ja grupid
lahutatakse, et moodustada uued grupid,
määratakse ka viigis olevate mängijate
positsioon. Mängija, kellel oli eelmisel
ringil väikseim punktisumma, saab
paremuselt kõrgeima koha. Kui parima
mängija välja selgitamisel on tulemused
viigis kõigi eelnevate ringide ulatuses,
otsustatakse paremusjärjestus võistluse
juhataja poolt järgnevate kriteeriumite
põhjal: madalaim PDGA number või
perekonnanime tähestikuline järjestus.
B. Esimese koha lõplik asetus igas
divisjonis või mängijate arvu vähendamise
jaoks, määratakse kiire lõppmänguga
(sudden death). Kiire lõppmäng algab
esimeselt tiialalt, kui võistluse juhataja
poolt ei ole enne võistluse algust määratud
teisiti.
C. Esikoha rahaline või mitterahaline
auhind tuleb anda divisjoni võitjale ning
märkida see ära võistluse tulemustes/
kokkuvõttes. Rahalist või mitterahalist
auhinda ei tohi pooleks jagada mängijate
vahel, kes on viigis esikoha pärast.
D. Kui viiki jäävad mõne teise koha
mängijad (mitte esikoha omad),
märgitakse kahe mängija vaheline viik
ametlikult tulemustesse. Viigis olevatele
mängijatele rahaliste auhindade andmine
(v.a esikoht) määratakse järgnevalt: viigis
olevate mängijate arvu väärselt lisatakse
raha auhinnafondi ja jagatakse saadud
kogusumma viigis olevate mängijate vahel.
Mitte-rahaliste auhindade jagamiseks
viigis olevatele mängijatele vahel võidakse
otsustada kiire lõppmänguga või mõne
teise võistluse juhataja pool määratud
discgolfi alase võistlusega. Selline tegevus
on tarvilik ainult auhindade määramiseks
mängijatele, ametlikes tulemustes jäävad
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mängijad oma tulemustega ikkagi viiki.
1.10 Auhindade jagamine
A. Kõik auhinnad (rahalised või mitterahalised), millest mängija on loobunud,
tuleb anda positsioonilt järgnevale
mängijale (näiteks: kui kolmanda koha
omanik loobub auhinnast, antakse see
neljanda koha omanikule; viienda koha
omanik saab neljanda koha omaniku
auhinna jne). Turniiridel võib auhinnad,
millest kõik divisjonis olevad mängijad on
loobunud, ka alles jätta/säilitada. Siia alla
ei kuulu amatööri klassi mängijad, kes
soovivad mitte-rahalist auhinda rahalise
auhinna asemel professionaalide klassis.
B. PDGA võistlustel on lubatud kasutada
erinevaid formaate, nt augumäng (skins),
aga need tulemused ei tohi määrata mängija
üleüldist asetust võistlusel ja esikohtade
auhindade jaotamisel neid formaate ei
arvestata.
C. Kõik mängu käigus välja teenitud
auhinnad jagatakse mängijatele peale
võistluse lõppu, kui tulemused on tabelisse
kantud ning üle kontrollitud.
(1) Võistluse juhataja otsusega võidakse
auhindu jagada ka juba varem.
(2) Mängijad, kes lahkuvad enne ametlikku
auhindade jagamist, ei loobu oma
auhinnast, küll aga on nad kohustatud
maksma kõik auhinna saatmisega seotud
kulud.
1.11 Kohtunikud
A. Võistlusel kohtunikuks olla soovijal
peab olema kehtiv PDGA liikmelisus
ning tal peavad olema head teadmised
PDGA reeglitest – selleks tuleb läbida
PDGA kohtuniku eksam (PDGA Official`s
Exam). Kui mängureeglites tehakse
märkimisväärseid muudatusi, võib PDGA

1.7-1.8

otsustatakse lõplikult grupi enamuse
otsusega.
D. Võistluse juhataja võib lubada mängijatel
teha pausi ilmastiku paranemist oodates.
Samas nõuda neilt tagasi naasmist rajale
etteantud ajaks, et siis mäng jätkub või
saada kinnitus, et mäng lükatakse edasi.
E. Mängu jätkamiseks kasutatakse
signaalheli – 2 minuti märguanne (2
lühikest heli) ning seejärel 1 pikendatud
helisignaal kahe minuti pärast, et mängu
võib jätkata.
F. Võistluse juhataja võib pooleli oleva
ringi lükata edasi hilisemaks ajaks kui
tema arvates tingimused ei parane või kui
väljas läheb pimedaks enne, kui mängijad
eeldatavasti jõuavad ringi lõpetada.
G. Osalised ringi tulemused võetakse
arvesse ringi lõpuni mängimisel, millal
iganes see aset leiab.
H. Mängija, kes katkestab mängu enne,
kui peatamist tähendav signaal on antud,
saab tulemusele lisaks 2 karistusviset, kui
võistluse juhataja arvates katkestas mängija
mängu enneaegselt.
I. Võistluse juhataja püüab tagada, et kõik
võistlusel planeeritud ringid lõpetatakse.
1. Kui on planeeritud 54 või vähem
rada. Kõik mängijad peavad lõpetama
vähemalt 18 rada, et võistlus oleks
ametlik.
2. Kui on planeeritud 72 rada. Kõik
mängijad peavad lõpetama vähemalt 36
rada, et võistlus oleks ametlik.
3. Kui eeltoodud tingimusi ei ole võimalik
täita, tehakse kõik selleks, et korraldada
võistlus mõnel teisel kuupäeval. Kui see
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on võimatu, tagastatakse osavõtutasu,
millest arvatakse maha mängija paketi
väärtus, PDGA ja muud võistlusega
seotud kulud.
J. Kui vähem kui pooltel mängijatest on
jäänud mängida ring lõpuni, et võistlust
saaks nimetada ametlikuks ning park ise
on vaba, võib sellele tuginedes võistluse
lõpetada päev pärast seda, kui ajakava
järgi oli plaanis võistluse finaal. Kõik
peatatud ringid lõpetatakse, juhul kui ei
ole takistavaid tingimusi. Kui takistavad
tingimused eksisteerivad, määratakse
tulemused lõplikuks peale viimast lõpetatud
ringi, eeldusel, et vajalik mängitud radade
arv on läbitud.
K. Peatatud ringi lõpetamine on olulisem
kui tulevased ringid. Seetõttu katkestatakse
kõik tulevased ringid, et peatatud ring
lõpetada.
1.8 Mängijate arvu vähendamine
A. Mängijate arvu võib vähendada
poolfinaali või finaali jaoks, kui nii otsustab
võistluse juhataja ja see informatsioon
on edastatud mängijatele piisava
etteteatamisajaga.
B. Kui võistluse juhataja ei ole teinud
varasemalt teistsugust teadaannet, peavad
kõik viigis olevad mängijad, kes tulemuste
poolest võivad saada finaali või poolfinaali
oma koha välja selgitama vastavalt punktile
1.9.
C. Mängijate arvu vähendamine on
soovituslik kohani või sellest allapoole, kus
makstakse auhinnarahasid.
D. Kui edasipääsenud mängija ei osale
ringil, poolfinaalis või finaalis, paigutatakse
ta ringil viimasele positsioonile ning ta saab
auhinna vastavalt kohale selles grupis.

1.5-1.7

või jätab mängu pooleli, võidakse mängija
võistluse juhataja otsusel diskvalifitseerida.
C. Igal mängijal on kohustus olla rajal valmis,
et alustada mängu õigel ajal.
1.6 Grupeerimine ja jagunemine
A. Pro -klassi (Pro) ja amatöör –klassi
(Am) mängijad ei peaks mängima
ühes grupis ja mängijad, kes võistlevad
erinevates divisjonides, peaksid olema
mängu vältel üksteisest võimalikult palju
eraldatud.
B. Kõik sama divisjoni mängijad peaksid
olema esimeseks ringiks gruppidesse
jaotatud kahe meetodi abil:
1. Juhuslik gruppide moodustamine;
mängijad grupeeritakse divisjoni siseselt
esimeseks ringiks
2. Reitingul põhinev grupeerimine; samas
divisjonis mängivad võistlejad võivad
kasutada mängija reitingut esimese
ringi grupeerimise aluseks. Kõrgeima
reitinguga mängija alustab esimeselt
tiialalt, järgmise reitinguga mängija
alustab teiselt tiialalt, jne. Seda protsessi
jätkatakse kuni kõik mängijad on
tiialadele gruppidesse jagatud.
C. Järgneval ringil peaksid mängijad olema
jagatud gruppidesse divisjonide põhiselt,
arvestades mängijate eelnevate ringide
tulemusi.
D. Õiglase mängu põhimõtet arvestades,
peab ühes grupis olema vähemalt 3
mängijat, välja arvatud asjaoludel, mida on
võistluse juhataja pidanud oluliseks. Juhul,
kui ühes grupis on vähem kui 3 mängijat,
peab kohtunik seda gruppi rajal saatma.
Samuti võib kohtunik kaasa mängida
nii kaua, kuni see ei sega grupis olevaid
võistlevaid mängijaid.
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E. Grupi suurus ei tohi olla rohkem kui 5
mängijat. Võimaluse korral peaks grupid
koosnema 4 mängijast.
F. Kui mängida soovijaid on rohkem, kui
ühel ringil korraga mängima mahub,
võidakse mängijad poolitada osadeks.
G. Kui olud mõjutavad eri gruppe
erineval viisil, võib võistluste juhataja
edasipääsejate väljaselgitamiseks kasutada
alljärgnevat metoodikat: mängijad
paigutatakse osa siseselt paremusjärjekorda
vastavalt tulemustele ning igast osast
pääseb edasi võrdväärne arv mängijaid.
Mängijate tulemusi ei võeta arvesse
järgnevate ringidega koos lõpptulemuste
kokkuarvutamisel.
1.7 Mängu peatamine
A. Mäng peatatakse võistluste juhataja
poolt, kui tema arvates nt äike, tugev vihm
või rajal eksisteerivad ohtlikud tingimused
teevad mängu jätkamise ebapraktiliseks või
ohtlikuks. Mängu peatamise märguandeks
on signaal, mis koosneb kolmest lühikesest
signaalist. Mängu peatamise signaalhelid
peavad korduma vähemalt ühe korra 1
minuti jooksul. Võistluse juhataja kohustus
on tagada, et kõik mängijad signaalheli
kuulevad.
B. Peale signaalheli, mis teatab mängu
peatamisest, lõpetatakse mäng koheselt
ja märgitakse iga grupis oleva mängija
viske sooritamise koht. Looduslik objekt
on piisav, et määrata ligilähedane asukoht,
millest mängija hiljem mängu jätkab.
Seejärel naasevad mängijad esimesele
tiialale, klubihoonesse, võistluse keskusesse
või kogunemiskohta, mis on määratud
võistluse juhataja poolt.
C. Mängu jätkumisel mängijad jätkavad
mängu kohast, mis sai märgitud mängu
peatamise hetkel. Ligilähedane asukoht

1.3-1.5

G. Võistluse juhataja võib neid tingimusi
oma äranägemise järgi kohaldada.
1.4 Võistlusel kohal oleku
kinnitamine
A. Turniirile eelneva kohaloleku
kinnitamine on vajalik, kui tegemist on
PDGA A või B taseme võistlusega. Samuti
on see soovituslik kõigi teiste PDGA taseme
võistlustel.
B. Mängija, kes ei kinnita oma kohalolekut
võistluse juhataja poolt määratud ajaks,
loobub sellega oma kohast ja osavõtutasust.
Erandeid tehakse ainult võistluse juhataja
otsusel ning äranägemise järgi.
1.5 Harjutusringid ja mängu
alustamine
A. Harjutusringide planeerimine enne
võistlust on iga mängija enda vastutusel.
Radade kasutatavus ja harjutusringideks
ülesseatus võib turniiriti erineda (täpsemad
detailid on kirjeldatud Võistluste
Standardites). Park või rajad on suletud
harjutamiseks võistluste ajal ning muudel,
võistluse juhataja poolt määratud aegadel.
B. Võistlusel kasutatakse mängu
alustamiseks kahte tüüpi starti:
1. Shotgun Start (ringid, kus mitu gruppi
alustab mängu üheaegselt): Kokkulepitud
ajal jagatakse mängijatele turniiri
keskuses tulemuskaardid. Kui kaardid
on jagatud, antakse mängijatele piisavalt
aega, jõudmaks neile määratud tiialale.
Märguandmiseks, et võistluse alguseni
on jäänud veel 2 minutit, kasutatakse
valjuhäälset signaali, näiteks õhupasunat.
See märguanne koosneb kahest järjestikku
kõlavast lühikesest signaalist.
Peale seda märguannet peavad mängijad
lõpetama harjutusvisked ning liikuma
koheselt oma tiialale. Kui mängija sooritab
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viske kahe minuti signaali ja ringi algusaja
vahel, tehakse talle hoiatus, kui seda nägi
kaks või enam mängijat või kohtunik. Kui
mängija on saanud hoiatuse, siis järgneva(te) selles ajavahemikus toimuva(-te)
viske/visete eest, kui seda näeb kaks
või enam mängijat või kohtunik, saab
mängija 1 karistusviske (penalty throw),
mis lisatakse tema tulemusele, hoolimata
sellest, mitu viset ta antud ajavahemikus
tegi. Mäng algab, kui kõlab üks pikk
signaal. Seejärel peab mängija, kelle käes
on tulemuskaardid, ette lugema mängijate
viskejärjekorra.
Kui mängijat ei ole kohal hetkel, mil on
tema kord visata, antakse talle aega 30
sekundit. Kui pärast selle aja möödumist
ei ole mängija sooritanud viset, märgitakse
mängijale selle raja eest tulemuseks raja
par +4. Sama põhimõte kehtib ka kõigil
järgnevatel radadel, millelt mängija
puudub. Ühtegi rada uuesti või tagantjärgi
ei mängita. Kui mängija ei läbi ühtegi rada
või jätab mängu pooleli, võidakse mängija
võistluse juhataja otsusel diskvalifitseerida.
2. Järjestikune Start või Tii-Aegadega start
(golf-start) (ringid, kus mängijate grupid
alustavad samalt tiialalt üksteise järel):
Mängija alustab võistluse juhataja poolt
määratud ajal. Mängijatel on võimalus teha
harjutusviskeid nii kaua, kuni nende grupp
läheb rajale ning eeldusel, et nad ei sega
juba rajale läinud mängijaid. Kui mängijat
pole kohal hetkel, kui on tema kord
visata, ootab tulemuskaardiga mängija 30
sekundit. Kui pärast selle aja möödumist
ei ole mängija sooritanud viset, märgitakse
mängijale selle raja eest tulemuseks raja
par +4. Sama põhimõte kehtib ka kõigil
järgnevatel radadel, millelt mängija
puudub. Ühtegi rada uuesti või tagantjärgi
ei mängita. Kui mängija ei läbi ühtegi rada

1.1-1.3

Peatükk 1:
VÕISTLUSTE KORD
1.1 Mängija sobilikkus
A. Kõigil liikmetel, kellel on PDGA kehtiv
liikmelisus, võivad osaleda igas divisjonis,
millesse nad kvalifitseeruvad vastavalt
klassile (Amatöör või Professionaal),
vanusele, soole ja mängija reitingule - kui
võistluse juhataja ei ole mängija osalemist
eelnevalt juba heaks kiitnud. Vaata
divisjonidesse kvalifitseerumise kohta
täpsema teabe saamiseks Peatükk 2:
Divisjonidesse kvalifitseerumine.
B. Mängijal peab olema kehtiv PDGA
liikmelisus, et võistelda A või B taseme
PDGA võistlustel.
C. Mängijad, kellel ei ole kehtivat PDGA
liikmelisust, võivad osaleda kõigil teistel
PDGA võistlustel, makstes mitte-liikme
(non-member) tasu. See tasu on kehtib
kõigile mängijatele, välja arvatud Juuniorite
divisjonis mängijatele.
1.2 Registreerimine võistlusele
A. Eelregistreerimine on nõutud PDGA
Major ja Elite sarjas ning National Tour
võistlustel. Samuti on eelregistreerimine
soovituslik teistel võistlustel.
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registreerunute järjestus määratakse
registreerumise kuupäeva ja kellaaja järgi,
eeldusel, et osavõtutasud on tähtajaks
laekunud korraldajatele vastavalt
kehtestatud viisidel.
F. Kui mitu osalemistaotlust laekub ühel
ajal, on eelisjärjekorras mängija, kelle
PDGA number on väiksem.
G. Eelregistreeritud mängijate nimekirja
postitamine pdga.com lehele on kohustuslik
Major ja Elite Series/National Tour
võistlustel ning A-taseme võistlustel ja
tugevalt soovituslik kõigil teistel võistlustel.
1.3 Võistlemast loobumine/ raha
tagastamine
A. Mängija võib ametlikult loobuda,
teavitades võistluse juhatajat sätestatud
tähtaegade jooksul.
B. Mängija võib oma loobumisest teatada
e-maili või telefoni teel ainult turniiri jaoks
välja kuulutatud kontaktandmete kaudu.
C. Vestlusi kellegi teisega, kui võistluse
juhatajaga, kaasa arvatud teiste
korraldusmeeskonna liikmetega, ei peeta
ametlikuks.

F. Kui mängija tühistab registreeringu 14
päeva enne võistlust, saab ta tagasi 100%
osavõtutasust. Küll aga läheb sealt maha
ülekande tasu, mis ei saa olla rohkem kui
10% osavõtutasust.

D. Osalemistaotluste järjestusnimekiri
moodustatakse vastavalt registreerimise
kuupäeva märgetele elektroonses
registreerimise keskkonnas.

E. Kui mängija tühistab registreeringu
rohkem kui 7 päeva enne võistlust, saab ta
osavõtutasust tagasi 50%.

C. Kõik vabad kohad täidetakse põhimõttel
– kes ees, see mees, kuni kõik kohad on
täidetud.

D. Kui mängija tühistab registreeringu
vähem kui 7 päeva enne võistluse algust,
ei maksta talle osavõtutasu tagasi. Küll
aga saadetakse mängijale võistleja pakett
(players package), kui see on turniiril
võistlejatele ette nähtud.

B. Mängija ei ole ametlikult registreerunud
enne, kui osalustasu on laekunud
korraldajate poolt avaldatud pangakontole
kui makse teostust pole kokku lepitud teisiti.

E. Elektroonilise keskkonna kaudu
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PDGA võistlusjuhend
Sissejuhatus
PDGA võistlusjuhend määratleb korra ja juhised PDGA võistluse korraldamiseks ning
on kasutamiseks koos PDGA reeglite raamatu ja võistluste standardite dokumentidega.
Juhendis välja toodud kord ja juhised on kohustuslikud kõigil PDGA võistlustel, kui
ei ole määratletud teisiti. Kui turniiri juhataja ehk TD (Tournament Director) leiab
juhendist mõne sätte, mis tundub vastuvõtmatu, võib ta paluda võistlussarja juhatajalt
(Tour Manager) reegli osas vabastust, võttes ühendust tour@pdga.com või tel. (ameerika
kood) +7062616342.

Mängu vaim
Discgolfi mängitakse tavaliselt ilma kohtuniku järelvalveta. Mäng põhineb võistlejate
ausameelsusel, arvestades teiste mängijatega ja pidades kinni reeglitest. Kõik mängijad
peaksid juhinduma headest tavadest – olema viisakad ja käituma sportlaslikult,
sõltumata sellest kui võistlushimulised nad on. Eeltoodu on discgolfi mängu vaim.

Rohkem informatsiooni discgolfi reeglite kohta kodulehel www.pdga.com
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