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Oficjalne Reguły Gry
w Disc Golfa PDGA
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 wykonaniu 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 zróżnicowanym 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 zgodnie 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.
800 — 801.02
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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 naruszenie 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 innego 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 uprawniona 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 wydarzenia. Dyrektor może być Dyrektorem Turnieju (DT) [Tournament Director (TD)],
Dyrektorem Pola lub Dyrektorem Ligi. Jedynie Dyrektor ma prawo zdyskwalifikować 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 interpretacją.
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 wysłuchiwane.
C. Jeśli Sędzia lub Dyrektor nie jest łatwo dostępny, gracz może wykonać serię
Strona 2
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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. Rozstrzygnięcia 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 dodatkowy 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 poprzedzającej, 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,
801.03 — 802.03

Oficjalne Reguły Gry w Disc Golfa PDGA

Strona 3

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 wypuszczania 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 (zwykle 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 powierzchnia 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 obszaru tee. Obszar tee może być wykorzystany jako drop zone.
D. W pozostałych przypadkach lie jest prostokątem o szerokości 20 cm i długości 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 umieszczając dysk mini marker zgodnie z regułą, która ma zastosowanie.
D. Oznaczenie lie w sposób inny niż opisany powyżej jest naruszeniem zasad oznaczania. 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 wyjątkami:
802.05 — 803.01
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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 uwolnienie, 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 pozycji 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 nowego 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 manStrona 6
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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 prze804.01 — 805.01
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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 powierzchni 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 punktem 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.
Strona 8
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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 wyznaczony 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 całkowicie 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 wykonać 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 granicach 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,
		
806 — 806.02
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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 prostopadle 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 pozostawania 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 jakikolwiek 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 ogłoszone 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 zapisująca 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 wynikiem 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
806.05 — 808
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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 minut 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 momentu 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 całkowitego. 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 wykonaniem.
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 zaoszczędzić 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 rzutów. 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.
809.02 — 810

Oficjalne Reguły Gry w Disc Golfa PDGA

Strona 13

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 zakłócenia 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 zgodnie 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 kompetytywnej przewagi, może zostać zdyskwalifikowany zgodnie z Sekcją 3.03 Przewodnika 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 nieprawidłowo 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 pomijany. 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 zagranie.
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 wyniku nieprawidłowo rozegranego dołka.
3. Nieukończenie dołka. Gracz ukończył rundę lub wykonał rzut z tee na danym
dołku nie ukończywszy poprzedniego dołka. Wynik nieprawidłowo rozegranego 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 nieprawidłowe 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 dołka 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 etykiety. 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.

Strona 16

Oficjalne Reguły Gry w Disc Golfa PDGA

812

813 Wyposażenie
813.01 Niedozwolony dysk
A. Dyski stosowane w grze muszą spełniać wszystkie kryteria ustanowione w Standardach Technicznych PDGA.
B. Dysk, który po wyprodukowaniu został zmodyfikowany w taki sposób, że jego
oryginalny tor lotu uległ zmianie jest niedozwolony, wyłączając zmiany wynikające 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 niedozwolony, 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 dyskiem. 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 warunkiem że nie są grubsze niż 1 centymetr po skompresowaniu.
B. Urządzenie, które jest kwestionowane przez innego gracza lub Sędziego jest niedozwolone, 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 zdyskwalifikowany zgodnie z Sekcją 3.03 Przewodnika Turniejowego PDGA.

813 — 813.02
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Załącznik A

Rozgrywka
meczowa

A.01 Zasady ogólne

A. W rozgrywce meczowej [match play] para graczy
współzawodniczy ze sobą celem wygrania poszczególnych dołków danej rundy. Gracz, który
wygra więcej dołków, wygrywa mecz.

B. Reguły gry PDGA, opisujące rozgrywkę medalową [medal play], mają zastosowanie 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 wyników, 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 następnego dołka.

A.04 Zapisywanie wyników

A. Wyniki w rozgrywce meczowej rejestruje się w sposób, który umożliwia określenie, 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 otrzymuje 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.
Załącznik B

Deble i
rozgrywka
drużynowa

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 kolejnych 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 kolejności.

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 pierwsze naruszenie i rzut karny za każde kolejne naruszenie któregokolwiek
z członków drużyny.
Załącznik A - B
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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 rzucają 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 oznaczone dyskiem markerem, nie może wybrać tego rzutu. Jeśli drużyna podniesie 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 zastępstwie 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 przekroczenie tego limitu.

C. Najgorszy rzut

1. Obaj członkowie drużyny rzucają z obszaru tee. Następnie przeciwnicy drużyny 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 zdyskwalifikowani 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 poprzedniego 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 nieprawidłowym 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 wyniku spóźnienia lub nieobecności gracza. Jeśli którykolwiek z członków drużyny
wycofa się lub zostanie zdyskwalifikowany, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

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.

Załącznik B
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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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Załącznik C

Źródła

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
System metryczny

Załącznik D

Konwersje
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.

Załącznik E

Indeks

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]
Załącznik C - E

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
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]
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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 Podatkowego z siedzibą w:
Alamo Corporate Center
102 S. Tejan Street, Suite 800
Colorado Springs, CO 80903
Biuro administracyjne PDGA
International Disc Golf Center
3828 Dogwood Lane
Appling, GA 30802
www.pdga.com
www.pdgastore.com
office@pdga.com
706.261.6342
706.261.6347 (fax)
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 zastosowanie ma więcej niż jedna reguła?
Tak. Stosuje się naruszenie skutkujące
najsurowszą karą. Remis jest rozstrzygany
zależnie od kolejności zdarzeń. Pojedynczy rzut nie może być ukarany za więcej
niż jedno naruszenie.
QA-APP-2

Kiedy na jeden rzut przypada kilka naruszeń, 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 należy ogólnie rozumieć jako wejście dysku
w stan, który narusza regułę. Często spotykaną 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?
Pytania i odpowiedzi

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 prawidłowo, 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 prawidłowe 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 rozważyć zagranie rzutów tymczasowych.
QA-APP-6

Jakie reguły mają zastosowanie, jeśli gram
w niesankcjonowanym turnieju lub w jakiejkolwiek 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, włączając zasady PDGA.
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QA-APP-7

QA-APP-9

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, będziecie 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.

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.

Co jeśli nie ma Dyrektora Turnieju (DT)?

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 jedyny Sędzia orzekając w sprawie zgłoszenia
naruszeń, które dotyczą graczy w jego dywizji. 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.
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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?

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 udokumentować 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, wytrącając 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? Przykładowo, 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 sposobem, 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, otrzymuje 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 oznaczona (kompletną lub częściową linią albo
czterema znacznikami), obszar tee znajduje się między oznaczonymi krawędziąmi.
Jeśli użyte są znaczniki, obszar tee jest
Pytania i odpowiedzi

określony przez zewnętrzne krawędzie
znaczników. Jeśli nie ma sztucznej podstawy 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 betonowej podstawy tee. Podczas wypuszczania 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 podparcia” 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 powierzchnią pola gry, więc żadne naruszenie nie
miało miejsca.

Lie
QA-LIE-1

Mój rzut wylądował na moście, który
znajduje się nad strumykiem wyznaczającym 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 powierzchnia pola gry jest znajduje się
pionowo ponad inną powierzchnią pola
gry. Każda powierzchnia pola gry jest
traktowana niezależnie. Most jest w granicach 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 przypadku 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

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 przepusty 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 bezpośrednio ponad pozycją dysku w przepuście bez
kary, skoro dysk jest poniżej powierzchni
pola gry?
Tak. Wnętrze przepustu nie jest powierzchnią 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 bezpośrednio nad swoimi dyskami bez kary.
QA-STA-4

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 zawierające nie tylko odzież, ale też urządzenia do
poruszania się jak laski lub kule (jeżeli tylko
zapewniają one podparcie).
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QA-STA-2

Mam wykonać krótki putt pod górę z lie
leżącego na wzniesieniu. Czy mogę umieścić moją tylną stopę na lie, przednią stopę
na ziemi przed lie a następnie podnieść
moją przednią stopę na chwilę przed wypuszczeniem 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 wypuszczeniu dysku.
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Przeszkody i uwolnienie

QA-OBS-4

QA-OBS-1

Mój drive wylądował pod stołem piknikowym. 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 piknikowego. Jeśli jest miejsce na to, byś zajął
pozycję pod stołem, nawet poprzez włożenie 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 średnicy 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 pozycji lub przeszkadza w rozbiegu za markerem, masz prawo go usunąć, nawet jeśli
pozostała część jest pomiędzy twoim lie
i celem.
Pytania i odpowiedzi

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 powierzchni pola gry), ma ona taki sam status jak
zdrowa, połączona gałąź. Musisz zagrać
wokół niej.
QA-OBS-5

Czy mogę uzyskać uwolnienie od drażniących 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 wylądował 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 Dyrektora dla tego obszaru, a wejście na teren
jest zakazane, wtedy jest to obszar uwolnienia 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 przewidziane dla innych niesprzyjających warunków 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 lokalnego gracza z innej grupy, aby pomógł
w zidentyfikowaniu granic obszaru tee.

dużą swobodę w reagowaniu na
wyjątkowe sytuacje.

QA-OBS-8

Tak. Linia mando rozciąga się tylko po
niewłaściwej strone mando. Nie ma linii
po właściwej stronie mando, więc zawrócenie 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.

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 jedynie 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 anulowanego rzutu nie są liczone.
QA-OBS-10

Gracz, który korzysta z uwolnienia od
przeszkody lub z obszaru przypadkowego, 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 przesunięcia lie. Uwolnienie (przesunięcie lie
bez rzutu karnego) jest przewidziane dla
nietypowych sytuacji, dlatego Dyrektor ma
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Przejścia regulowane
QA-MAN-1

Mój rzut minął mando z nieprawidłowej
strony, a następnie potoczył się z powrotem po drugiej stronie i zatrzymał się
przed mando. Czy wciąż nieprawidłowo
minąłem 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 rozdziela 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-2M-3

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 powietrzu 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 zastosowanie 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.

Pytania i odpowiedzi

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 pola 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 przekonujące 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 poszukiwaniach. 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 blisko kosza jak tylna część twojego markera.
Twoja druga stopa nie musi więc być

Oficjalne Reguły Gry w Disc Golfa PDGA

Strona 31

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 jedną z autowych opcji. Alternatywą jest anulowanie rzutu z takim samym wynikiem.
Możesz również skorzystać z opcjonalnego 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 prawdopodobnie 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?
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Nie. Ogrodzenie określa płaszczyznę pionową, która odgina się wraz z odginaniem
się ogrodzenia. Jeśli dysk nie przekroczył
ogrodzenia lub w nim nie utknął, ogrodzenie 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 skorzystać 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 karnego) 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 dotkniętego. 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 uzgodnioną 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 przypadku, 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 otrzymać rzutów karnych za kilka naruszeń w
jednym rzucie, jest tylko jeden rzut karny.

takiego, jakim jest, ani skorzystać z przypadkowego uwolnienia, możesz skorzystać 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 powszechnym 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 przypadkową przeszkodą, a wtedy może być
usunięty jeśli jest na twoim lie lub za nim.

QA-OB-7

QA-CAS-3

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.

Jeśli twoja grupa jest zgodna, że jest jest
przekonujący dowód na to, że dysk jest
w bagnie, wtedy przyjmujesz, że jest rzeczywiście 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.

Reguły mówią, że możesz oznaczać według 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?

Obszar przypadkowy
QA-CAS-1

Mój dysk wylądował w strumyku, który został 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 przypadkowego uwolnienia cofając się wzdłuż
linii gry, to musisz zająć pozycję tak, jak
gdziekolwiek indziej na polu. Jedyny przypadek, kiedy możesz usunąć przeszkody
to usunięcie przypadkowych przeszkód ze
swojego lie. Jeśli nie chcesz grać z lie
Pytania i odpowiedzi

Moja grupa jest zgodna, że mój dysk wylądował w mętnym obszarze przypadkowej przeszkody wodnej. Nie mogliśmy go
znaleźć. Czy gram dysk jako zgubiony,
czy korzystam ze zwykłego uwolnienia?

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 jedynie dotknięcie łańcuchów lub kosza putterem nie jest rzutem i nie kończy dołka.

Oficjalne Reguły Gry w Disc Golfa PDGA

Strona 33

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 spadanie przez górę zwieńczenia łańcuchów nie
jest uznawany za prawidłowy, nawet jeśli
pozostanie w spoczynku w koszu lub łańcuchach, 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 wypuszczeniu 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 zademonstrować “pełną kontrolę równowagi” gracz
musi wykonać pewne działanie, które
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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) podniesienie markera. Kluczowe w każdym przypadku jest wykazanie równowagi i kontroli
nad ciałem za markerem przed przejściem
do przodu. Najlepszą metodą działania
jest niepozostawienie miejsca na wątpliwości, 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 zewnątrz 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 prawdopodobieństwo, 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-PRA-2

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 wypełnionych wyników dołków są nieprawidłowe 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 dodaniem do wyniku) rzut nigdy nie miał miejsca. 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.

Pytania i odpowiedzi

Mój kolega zostawił nieużyty dysk obok
tee. Podniosłem dysk a kolegę zobaczyłem 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 spudłowanym 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 kompetytywny, 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 podlegasz 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 pojedynczym 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 ukończenie dołka.
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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 nieprawidłowego 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 kontynuuje 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 pojawi. 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 dwuminutowym 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 otrzymam dwa rzuty karne za start z niewłaściwego dołka i/lub w niewłaściwej grupie,
unikając dwóch rzutów karnych. Sprytne,
czyż nie?
Nie tak bardzo. Celowe nieprawidłowe zagranie dołka na swoją korzyść może skutkować dyskwalifikacją. Reguły dotyczące
startowania z niewłaściwego dołka lub
w niewłaściwej grupie odnoszą się do niezamierzonych pomyłek. Celowe startowanie w niewłaściwej grupie aby uniknąć
większej kary naraża cię na ryzyko otrzymania większej kary, włączając w to DQ.
W tym przypadku, DT może słusznie wymierzyć 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 zdecydować 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.
Pytania i odpowiedzi

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.) certyfikowanych 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 dokument Standardy Techniczne PDGA.
Gracze zawsze mają prawo kwestionować
legalność dysków używanych podczas
zawodów. W takich przypadkach DT podejmuje ostateczną decyzję.
QA-EQU-3

Zostawiłem mój ulubiony putter w samochodzie. 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 wspomagającego 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, kamienistym 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 chciałbym i tak zaputtować, by utrzymać rutynę
puttowania. Czy mogę to zrobić?

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.

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.
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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. Wprowadzone 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.

Zmiany ogólne

Nowe reguły

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.

Obszar uwolnienia: Obszar uwolnienia
to w zasadzie obszar autu wolny od kary. DT może zastosować Obszar uwolnienia, by utrzymać graczy z dala od
pewnych obszarów pola, np. obszru
wokół gniazda pszczół, obszaru budowy lub obszaru z roślinami chronionymi.

Nie ma już odrębnej sekcji zawierającej
definicje. Terminy są zdefiniowane tam,
gdzie po raz pierwszy się pojawiają.
Dzięki temu nie ma potrzeby wertowania 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 konwersacyjny. Przykładowo, słowo “winien” nie jest
już używane.
Została dodana nowa sekcja zawierająca podobne reguły: Przejścia regulowane, Pozycje regulowane i obszary
regulowane.
Zostały dodane sekcje opisujące
Rozgrywkę Meczową i Deble.

Hazard: Hazard to obszar, w którym
otrzymujesz rzut karny, ale nie zmieniasz lie.
Dostępna jest nowa opcja autowa uznawana 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.
Marker

Obszar Lie
20 cm x 30 cm
(8" x 12")

Pytania i odpowiedzi zostały napisane
na nowo, przekształcone i znacznie
rozszerzone.
Co nowego?
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Mniejsze zmiany reguł

obszarem autu).

Jeśli rzut nie zmienia lie gracza (przykładowo, gdy nie trafi na wyspę na dołku
z wyspą), rzuca się ponownie nie czekając na rzuty innych.

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

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

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

Nie ma ostrzeżenia za pierwsze
naruszenie pozycji.
Limit pięciu metrów dla zwykłego uwolnienia został zniesiony. Możesz oddalić
się wzdłuż linii gry do pierwszego dostępnego lie niezależnie od tego jak
daleko się znajduje.
Gracz może uzyskać opcjonalne uwolnienie 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 jednego rzutu karnego (pozostałe kary nie
są liczone). Anulowanie rzutu zastępuje
opcjonalny rzut powtórny.
Reguły dotyczące mando zostały sprecyzowane tak, by karały one jedynie
rzuty, które mijają mando z niewłaściwej 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.

Rzut treningowy został zredefiniowany.
Rzut, który pokona mniej niż 5 metrów
w powietrzu, a którego celem jest odrzucenie go do torby lub zwrot innemu
graczowi nie jest rzutem treningowym.
Reguła dotycząca zakłócenia zapobiegawczego (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 czyjegoś) 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 nieprawidłowym dołku i/lub w nieprawidłowej
grupie otrzymuje dwa rzuty karne.

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
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Przewodnik Turniejowy PDGA

Professional Disc Golf Association
Aktualizacja z dn. 1. Stycznia, 2018

Przewodnik Turniejowy
Wstęp

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

Duch Gry

W disc golfa gra się zwykle bez nadzoru sędziego lub arbitra. Gra polega na sportowej
postawie graczy, ich uczciwości i szacunku oraz przestrzeganiu Reguł Gry. Wszyscy gracze
powinni postępować w sposób zdyscyplinowany, wykazując się uprzejmością i zaangażowaniem sportowym w każdej sytuacji, niezależnie od poziomu rywalizacji.
Zgłoś naruszenie. Przyjmij zgłoszenie.
To nic osobistego; takie są zasady.
Taki jest duch gry w disc golfa.

Kodeks disc golfisty

1. Graj rozsądnie:
NIGDY nie rzucaj w ślepą strefę oraz gdy istnieje
ryzyko trafienia w innych graczy, widzów, pieszych
lub użytkowników obiektu znajdujących się
w zasięgu twojego rzutu. Skorzystaj z obserwatora.
2. Szanuj pole:
Przestrzegaj wszystkich opublikowanych zasad.
Zabrania się zaśmiecania, graffiti, niszczenia
wyposażenia lub roślinności.
3. Reprezentuj sport:
Bądź pozytywny i odpowiedzialny. Ucz innych.
Dowiedz się więcej o regułach gry
i wydarzeniach na stronie pdga.com
Wstęp

PDGA Przewodnik Turniejowy
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Sekcja 1: Procedury Turniejowe
1.01 Przepisy kwalifikacyjne
A. Wszyscy pełnoprawni członkowie PDGA mogą rywalizować w dowolnej dywizji,
do której kwalifikują się na podstawie klasy (profesjonalnej lub amatorskiej),
wieku, płci oraz ratingu gracza. Wyjątki muszą być zatwierdzone z góry przez
PDGA Tour Menedżera. Patrz: Sekcja 2: Kwalifikacja do dywizji, by uzyskać więcej
informacji o dopuszczeniu do dywizji.
B. Aktualne członkostwo PDGA jest wymagane, by rywalizować w jakimkolwiek
wydarzeniu Major, Elite Series/National Tour, lub SuperTour (Ranga A).
C. W każdym innym wydarzeniu sankcjonowanym przez PDGA mogą współzawodniczyć gracze, którzy nie są aktualnymi członkami, wnosząc opłatę dla
“nie członków”. Ta opłata jest obowiązkowa dla wszystkich graczy z wyjątkiem
graczy rywalizujących w dywizji Junior.

1.02 Rejestracja turniejowa
A. Rejestracja wstępna jest wymagana dla wydarzeń PDGA klasy Major, Elite Series
/ National Tour, wydarzeń Rangi A i jest zalecana dla wszystkich wydarzeń rankingowych.
B. Zawodnik nie jest oficjalnie zakwalifikowany do wydarzenia, dopóki jego opłata
za wstęp nie zostanie odebrana i potwierdzona przez organizatora.
C. Wszystkie wolne miejsca na liście graczy będą zapełniane na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”, a w przypadku ogłoszenia przed rejestracją metody losowania
z kapelusza według dywizji lub klasy Pro/Am zasada “kto pierwszy, ten lepszy”
ma zastosowanie w podziale na dywizje lub klasy.
D. Listy oczekujących są prowadzone (ogólnie, według klasy lub według dywizji)
na podstawie wcześniej opublikowanych “kapeluszy”.
E. Zgłoszenia otrzymane przez rejestrację online powinny zostać opatrzone datą
i godziną zgodnie z faktycznym czasem otrzymania opłaty startowej w internetowym punkcie wejścia.
F. W przypadku równoczesnego otrzymania wielu zgłoszeń, pierwszeństwo ma
gracz z najniższym numerem PDGA.
G. Organizatorzy wydarzeń mają obowiązek publikowania listy wstępnej rejestracji
oraz listy oczekujących na stronie pdga.com i/lub na oficjalnej stronie rejestracji
turnieju oraz aktualizować te listy co najmniej raz w tygodniu.
H. Na opublikowanej liście turniejowej powinni znaleźć się jedynie zarejestrowani,
którzy wnieśli opłaty.
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1.03 Wycofanie i zwroty
Polityka wydarzenia
A. Gracz MUSI zgłosić chęć wycofania się Dyrektorowi Turnieju telefonicznie lub
drogą mailową korzystając wyłącznie z danych kontaktowych opublikowanych
dla danego turnieju. Rozmowy prowadzone z innymi osobami niż Dyrektor
Turnieju, wliczając obsługę turnieju, nie są uznawane za oficjalne.
B. Gracze, którzy uiścili WIĘCEJ niż podstawową opłatę w wysokości 10$, by znaleźć
się na liście oczekujących a nie zostali zakwalifikowani do wydarzenia lub którzy
oficjalnie zgłosili chęć wycofania z listy oczekujących przed opublikowaniem
zamknięcia rejestracji i aktualizacją listy oczekujących (rekomenduje się 1 tydzień
lub mniej przed wydarzeniem), otrzymają 100% zwrotu kosztów minus 10$ opłaty
za umieszczenie na liście oczekujących. Gracze z listy oczekujących którzy opłacili
JEDYNIE podstawową bezzwrotną opłatę za umieszczenie na liście oczekujących
nie otrzymują zwrotów.
C. Gracze, którzy oficjalnie zgłoszą chęć wycofania się z wydarzenia co najmniej
30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia otrzymają 100% zwrotu kosztów
(minus do 10$ opłaty manipulacyjnej).
D. Gracze, którzy oficjalnie zgłoszą chęć wycofania się z wydarzenia w terminie od
15 do 29 dni przed rozpoczęciem wydarzenia otrzymają 100% zwrotu kosztów
minus do 10$ opłaty manipulacyjnej JEDYNIE wtedy, gdy ich miejsce w turnieju
zostanie zajęte przez listę oczekujących lub nadchodzące zgłoszenie (jeśli takie
się wpłynie). Jeśli miejsce gracza NIE zostanie zajęte, DT ma możliwość wyboru
MIĘDZY zwrotem 50% kosztów LUB tylko zestawu startowego, który gracz otrzymałby, gdyby wziął udział (minus koszty wysyłki). W przypadku gracza z dywizji
Pro i wydarzenia bez zestawu startowego dla graczy Pro wartego co najmniej
25% Opłaty Wstępu, DT zapewni 50% zwrotu kosztów.
E. Gracze, którzy oficjalnie zgłoszą chęć wycofania się z turnieju w ciągu 14 dni
przed startem wydarzenia oraz przed opublikowaniem zamknięcia rejestracji
i aktualizacji listy oczekujących (rekomenduje się jeden tydzień) otrzymają 100%
zwrotu kosztów minus do 10$ opłaty manipulacyjnej JEDYNIE wtedy, gdy ich
miejsce na turnieju zostanie zajęte przez listę oczekujących lub nadchodzące
zgłoszenie (jeśli takie wpłynie). Jeśli miejsce gracza NIE zostanie zajęte, DT ma
możliwość wyboru MIĘDZY zwrotem 25% kosztów LUB tylko zestawu startowego,
który gracz otrzymałby, gdyby wziął udział (minus koszty wysyłki). W przypadku
gracza z dywizji Pro i wydarzenia bez zestawu startowego wartego co najmniej
25% Opłaty Wstępu, DT zapewni 25% zwrotu kosztów.
F. Gracze, którzy przed opublikowaniem zamknięcia rejestracji i aktualizacją listy
oczekujących NIE zgłoszą oficjalnie chęci wycofania zarejestrowanego miejsca
gwarantującego udział w wydarzeniu oraz nie zagrają (lub nie pojawią się), tracą
opłatę wstępu i NIE otrzymują ani zwrotu ani zestawu startowego. (NIE ma to
zastosowania do listy oczekujących graczy; patrz powyżej 1.03.B.)
1.03
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G. Dyrektorzy Turniejów Major, National Tour, oraz wydarzeń Rangi A mogą wnosić do
Tour Menedżera o zmianę harmonogramu dla zdarzeń C, D, oraz E. Jeśli uzyskają
zgodę, polityka musi zostać opublikowana wraz z materiałami rejestracyjnymi.
H. Jeśli DT usunie oferowaną dywizję z powodu braku zarejestrowanych graczy
danej dywizji (patrz 2.01.K) każdy gracz tej dywizji, który nie życzy sobie
przeniesienia do innej dywizji niż ta, do której został zakwalifikowany,
otrzyma pełen zwrot kosztów.
Uwaga: Wskazane jest, by wydarzenia o dużej liczbie dostępnych miejsc NIE oferowały spersonalizowanych przedmiotów w ramach zestawu startowego z uwagi na złożoność procesu wycofania i zwrotów.
Przedmioty spersonalizowane powinny być oferowane jedynie jako oferta sprzedaży podczas rejestracji
wyceniona jako odrębna opłata, która nie jest częścią turniejowej opłaty wpisowej.

1.04 Meldowanie się na wydarzeniu
A. Meldowanie się przed turniejem jest wymagane dla graczy w wydarzeniach
Major, Elite Series, National Tour i wydarzeniach Rangi A oraz jest zalecane
dla wszystkich pozostałych rang.
B. Każdy gracz, który nie zamelduje się przed czasem określonym przez Dyrektora
Turnieju, utraci swoje oficjalne miejsce i opłatę startową. Wyjątki mogą być
uznane wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora Turnieju.

1.05 Rundy treningowe, rozpoczęcie gry, spóźnienia
A. Gracze są odpowiedzialni za zaplanowanie swoich rund treningowych przed
wydarzeniem. Dostępność pola i jego turniejowego ułożenia podczas rund treningowych może się różnić (szczegóły znajdziesz w Standardach Turniejowych).
Pole lub pola są zamknięte dla treningów podczas turnieju i o każdej innej porze
określonej przez Dyrektora Turnieju.
B. Dwa rodzaje startów są stosowane do rozpoczęcia kompetytywnej gry:
1. Start jednoczesny lub shotgun (rundy, w których wiele grup startuje jednocześnie): W wyznaczonym czasie karty wyników powinny zostać przekazane
graczom w Centrum Turniejowym. Po rozdaniu kart wyników grupy powinny
mieć wystarczająco dużo czasu, by dotrzeć na dołki, do których zostały przypisane. Głośny sygnał dźwiękowy, taki jak syrena, powinien zostać użyty do
ogłoszenia dwóch minut do rozpoczęcia gry. Sygnał powinien być serią
dwóch krótkich dźwięków. W tym momencie gracze powinni zakończyć
trening i niezwłocznie udać się na tee ich początkowego dołka. Gracz, który
wykona rzut w czasie pomiędzy sygnałem dwóch minut a rozpoczęciem
turnieju powinien otrzymać ostrzeżenie, jeśli zostanie zaobserwowany przez
dwóch lub więcej graczy lub sędziego. Kolejne rzuty danego gracza w tym
czasie, zaobserwowane przez dwóch lub więcej graczy lub sędziego, skutkują
nałożeniem jednego rzutu karnego dodanego do wyniku gracza, niezależnie
od liczby wykonanych rzutów. Długi sygnał dźwiękowy rozpoczyna rundę
i daje znać osobom zapisującym wyniki, by odczytały kolejność wykonywania
rzutów.
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2. Start rozstawny lub Start w określonym czasie (rundy, w których grupy startują
jedna po drugiej na danym dołku): Gracz powinien rozpocząć grę o czasie
wyznaczonym przez Dyrektora Turnieju. Sugeruje się, by gracze zameldowali
się u startera dziesięć minut przed określonych dla nich czasem. Gracze
mogą trenować, dopóki starter nie ogłosi czasu dwóch minut ich grupie,
o ile trening nie przeszkadza graczom na polu.
C. Gracz jest wyłącznie odpowiedzialny za bycie gotowym do gry o czasie
określającym start jego rundy.
D. Jeśli gracz nie jest obecny, gdy nastąpi jego kolej rzutu, osoba zapisująca wyniki
powinna zezwolić na 30 sekund oczekiwania. Jeśli gracz nie wykonał rzutu po
upływie 30 sekund, jako wynik danego dołka należy wpisać wynik par plus cztery.
Ta procedura jest kontynuowana na każdym kolejnym dołku, na którym gracz
jest nieobecny. Żaden dołek nie może być powtórzony. Jeśli opuszczona została
pełna runda lub gdy gracz nie ukończył rundy, gracz może zostać zdyskwalifikowany decyzją Dyrektora Turnieju.
E. Gracze spóźnieni na rundę o starcie jednoczesnym lub o określonym czasie startu
są odpowiedzialni za zameldowanie się u DT, w Centrum Turniejowym lub u Startera, aby poznać swoją właściwą grupę startową i są wyłącznie odpowiedzialni za
rozpoczęcie gry z tą grupą gry lub grupą utworzoną przez DT w związku z nieobecnością gracza. Gracz otrzyma wynik par plus 4 punkty za każdy dołek, który
grupa ukończyła lub na którym zakończyła wykonywanie rzutów z tee. Prowadzenie
rozgrywki z dowolną inną grupą stanowi próbę zdobycia przewagi kompetytywnej
i jest jednoznaczne z dyskwalifikacją.

1.06 Grupowanie i dzielenie
A. Gracze profesjonalni i amatorzy nie powinni być grupowani razem.
Dywizje powinny być grupowane razem jak tylko możliwe.
B. Wszyscy gracze w obrębie dywizji powinni być grupowani przed pierwszą rundą
zgodnie z jedną z poniższych metod:
1. Grupowanie losowe; gracze w obrębie dywizji mogą być grupowani losowo
przed pierwszą rundą.
2. Grupowanie ratingiem; gracze w obrębie dywizji mogą być grupowani
ratingiem aby utworzyć grupy przed pierwszą rundą. Gracz o najwyższym
ratingu startuje z dołka o najniższym numerze, drugi najlepiej notowany gracz
startuje na kolejnym dołku, itd. Proces ten jest kontynuowany aż do momentu
zapełnienia wszystkich dołków. Na przykład, dywizja składająca się z 12-stu
graczy rozlokowana na trzech dołkach zgodnie z wysokością ratingu będzie
wyglądała następująco:
			
			
			
1.05 — 1.06

Dołek 1: Gracze 1, 4, 7 oraz 10
Dołek 2: Gracze 2, 5, 8 oraz 11
Dołek 3: Gracze 3, 6, 9 oraz 12
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3. W przypadku dywizji wystarczająco dużej, by znaleźć się w wielu pulach lub
sekcjach, należy dzielić graczy według ratingu (przykład: 72 najwyższe ratingi
w Puli A i 72 najniższe ratingi w Puli B), a następnie dobierać losowo w obrębie każdej puli przed pierwszą rundą.
4. Wydarzenia rangi C dopuszczają losowe mieszanie dywizji podczas grupowania (TYLKO przed pierwszą rundą) z tym wyjątkiem, że gracze dywizji Junior II
- Junior VI powinni być mieszani tylko z innymi graczami z tych samych dywizji.
C. W kolejnych rundach gracze powinni być grupowani według dywizji,
jak tylko możliwe.
D. W obrębie dywizji gracze powinni być grupowani według najniższego wyniku.
(Patrz 1.09 Remisy dla rozstrzygnięcia remisów). Grupa z najniższymi wynikami
zaczyna na dołku o najniższym numerze i tak kolejno. Jeśli start odbywa się
o określonej porze, grupa z najniższymi wynikami startuje jako ostatnia.
E. Rozstrzyganie remisów dla równych wyników całkowitych (patrz 1.09. Remisy).
F. Aby wspierać uczciwość, grupy nie mogą składać się z mniej niż trzech graczy,
z wyjątkiem wystąpienia okoliczności, które Dyrektor Turnieju uzna za wyższą
konieczność. W przypadkach, gdy mniej niż trzech graczy ma grać razem,
wyznaczony sędzia turniejowy musi towarzyszyć grupie i może grać, jeśli tylko
nie przeszkadza to rywalizującym graczom.
G. G. Grupy nie mogą mieć więcej niż pięciu graczy i powinny być ograniczane
do czterech graczy, ilekroć jest to możliwe.
H. Jeśli uczestników jest więcej niż może zagrać razem w jednej rundzie, grupę zawodników można podzielić na sekcje lub pule. Gracze w obrębie dywizji muszą
rozgrywać dokładnie ten sam układ pola podczas zawodów.
I.

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

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

1.07 Zawieszenie gry
Bezpieczeństwo uczestników podczas wydarzeń sankcjonowanych przez PDGA ma
pierwszorzędne znaczenie. Zachęca się DT do korzystania ze wszystkich dostępnych
zasobów, takich jak detektory wyładowań atmosferycznych i mapy pogody online
(które wyświetlają burze z piorunami zmierzające do danego obszaru) w celu zawieszenia gry, zanim warunki staną się niebezpieczne dla graczy, obsługi i widzów.
(Patrz: Polityka PDGA dotycząca zawieszenia i anulowania trwającego wydarzenia)
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A. Jeśli, zdaniem Dyrektora Turnieju, burza, nadmierne opady lub niebezpieczne
warunki sprawiają, że kontynuowanie gry jest niepraktyczne lub niebezpieczne,
turniej powinien zostać zawieszony. Sygnał do zawieszenia gry powinien zostać
ogłoszony w taki sam sposób, jak sygnał do rozpoczęcia gry, ale za pomocą
trzech krótkich sygnałów. Sygnały powinny zostać powtórzone przynajmniej raz
w ciągu jednej minuty, a Dyrektor Turnieju powinien dołożyć wszelkich starań,
aby upewnić się, że wszystkie grupy mogły usłyszeć sygnał.
B. Gracze muszą natychmiast przerwać grę i oznaczyć lie każdego członka grupy.
Obiekt naturalny jest wystarczający do oznaczenia przybliżonego lie, z którego
gracz wznowi grę. Gracze powinni się schronić. W razie potrzeby gracze powinni
wrócić do obszaru pierwszego tee, domku klubowego, Centrum Turniejowego
lub do obszaru wyznaczonego przez Dyrektora Turnieju. Zawieszenie gry będzie
trwało co najmniej trzydzieści minut od sygnału zawieszenia.
C. Gracze wznawiają grę z ich przybliżonych lie ustalonych w momencie zawieszenia
rundy. Przybliżone lie jest określane przez większość grupy.
D. Po tym, jak dyrektor turnieju oceni warunki, gra zostaje wznowiona (nie wcześniej
niż trzydzieści minut po zawieszeniu gry) lub zawieszenie zostaje przedłużone.
E. Gra zostaje wznowiona za pomocą tych samych sygnałów, co na początku rundy:
dwuminutowe ostrzeżenie składające się z dwóch krótkich sygnałów, a następnie
jednego długiego sygnału dwie minuty później, by ogłosić wznowienie rundy.
F. Dyrektor Turnieju może przełożyć niekompletną część rundy na późniejszy termin
w ramach zaplanowanego turnieju, jeżeli według opinii Dyrektora Turnieju
warunki nie ulegną poprawie lub jeśli zmrok zapadnie przed zakładanym
czasem zakończenia. (Patrz: Polityka PDGA dotycząca zawieszenia i anulowania
trwającego wydarzenia)
G. Wyniki częściowe rundy są przenoszone do zakończenia rundy niezależnie od
momentu wznowienia rundy.
H. Gracz, który przestaje grać przed sygnałem do przerwania, otrzymuje dwa rzuty
karne, jeśli według Dyrektora Turnieju gracz przestał grać przedwcześnie.
I.

Dyrektor turnieju dołoży wszelkich starań, aby wszystkie rundy turnieju zostały
ukończone zgodnie z harmonogramem.
1. Jeśli zaplanowano łącznie trzy lub więcej rund kwalifikacyjnych, wszyscy
gracze muszą ukończyć co najmniej jedną rundę, aby wydarzenie zostało
uznane za oficjalne.
2. Jeśli zaplanowano łącznie cztery lub więcej rundy kwalifikacyjnych, wszyscy
gracze muszą ukończyć co najmniej dwie rundy, aby wydarzenie zostało
uznane za oficjalne.
3. Jeśli kryteria te nie zostaną spełnione, wydarzenie powinno zostać przełożo
ne. Jeśli przełożenie jest niemożliwe i/lub gracze nie mogą wziąć udziału,
zostaną zwrócone wszystkie koszty minus zestaw startowy gracza, opłaty
PDGA i inne opłaty związane z wydarzeniem.
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J. Wszystkie zawieszone rundy powinny zostać ukończone, chyba że istnieją
warunki, które to uniemożliwiają. Jeśli takie warunki istnieją, za ostateczne
uznaje się wyniki ostatniej ukończonej rundy, o ile spełnione są niezbędne
wymagania dotyczące rundy. (Patrz Polityka PDGA dotycząca zawieszenia
i anulowania trwającego wydarzenia)
K. Ukończenie zawieszonej rundy ma wyższy priorytet niż kolejne rundy, w związku
z czym kolejne rundy powinny być anulowane celem zakończenia zawieszonej
rundy.

1.08 Ograniczenie liczby miejsc (cięcie)
A. Liczba miejsc może zostać ograniczona (cięcie) na półfinały lub finały decyzją
Dyrektora Turnieju, o ile zostało to ogłoszone z dużym wyprzedzeniem przed
wydarzeniem.
B. Jeśli zostało to wcześniej ogłoszone przez Dyrektora Turnieju, wszystkie remisy
w ciętym półfinale lub finale zostaną rozstrzygnięte przez rozstrzygnięcia
remisów. (Patrz Sekcja 1.9)
C. Wymagana jest linia cięcia na lub powyżej linii wypłat, aby wszyscy gracze, którzy
przekroczą linię cięcia otrzymali wypłatę. Jedyny wyjątek może być spowodowany postanowieniami Polityki dotyczącej złych warunków pogodowych, zgodnie
z którą zakończono wydarzenie. (Patrz Polityka PDGA dotycząca zawieszenia
i anulowania trwającego wydarzenia)
D. Każdy dopuszczony gracz, który zdecyduje się nie brać udziału w półfinałach
lub finałach, otrzyma miejsce w rankingu oraz wygraną pieniężną lub nagrody
odpowiadające ukończeniu na ostatnim miejscu po ograniczeniu liczby miejsc.
E. Wydarzenia z więcej niż dwiema rundami muszą ogłaszać wypłaty (w tym całą
dodaną gotówkę) przed rozpoczęciem ostatniej rundy.
F. Rundy pocieszenia dla graczy którzy nie osiągną linii cięcia w turnieju nie są
brane pod uwagę, ponieważ rundy pocieszenia następują po wydarzeniu,
NIE są oficjalne, NIE będą zgłaszane ani nie wpłyną na ranking graczy w turnieju.
Żadna z takich rund pocieszenia NIE może wpływać na planowanie oficjalnych
rund turniejowych.

1.09 Remisy
A. Pomiędzy rundami, gdy grupy są resetowane, miejsca remisujące powinny
zostać rozstrzygnięte. Gracz z najniższym wynikiem w ostatniej rundzie będzie
miał najwyższą pozycję, gdy miejsca zostaną zresetowane. W przypadku remisów
o najniższej liczbie punktów we wszystkich poprzednich rundach, remisy zostaną
rozstrzygnięte przez niższy numer PDGA, który uzyska wyższą pozycję wśród
remisujących graczy, a następnie alfabetycznie według nazwiska dla wszystkich
remisujących graczy bez numeru PDGA.
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B. Poza przypadkami wymienionymi poniżej w 1.09.D, ostateczne remisy o pierwsze
miejsce w każdej dywizji lub związane z ograniczeniem liczby miejsc muszą zostać
rozstrzygnięte przez grę w trybie nagłej śmierci. Gra w trybie nagłej śmierci
powinna rozpocząć się od dołka numer jeden, chyba że inne numery dołków lub
seria dołków zostanie wyznaczona przez Dyrektora Turnieju przed rozpoczęciem
turnieju. W celu rozstrzygnięcia remisu o pierwsze miejsce pod żadnym pozorem
nie wolno używać żadnego innego trybu, jak gorąca runda, wyniki łeb-w-łeb itp.
C. Nagrody rzeczowe lub pieniądze za pierwsze miejsce muszą zostać przekazane
zwycięzcy dywizji i zostać ogłoszone w wynikach wydarzenia. Nagrody pieniężne
lub rzeczowe nie mogą być równomiernie rozdzielone pomiędzy graczy remisujących o pierwsze miejsce, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej w 1.09.D.
D. Wyjątki od wymogu rozstrzygania remisów o pierwsze miejsce:

(1) Remis o pierwsze miejsce w wydarzeniu flex start, gdy zawodnik remisujący
opuścił już wydarzenie.
(2) Remis o pierwsze miejsce, spowodowany koniecznością anulowania
wydarzenia ze względu na niebezpieczne warunki, gdy nie ma czasu podczas
pierwotnie zaplanowanego finałowego dnia turnieju aby ukończyć wydarzenie
lub rozstrzygnąć remis o pierwsze miejsce. W żadnym wypadku nie należy
oczekiwać od graczy lub prosić ich o powrót w dniu następującym po ostatnim
dniu pierwotnie zaplanowanych rund, aby dokończyć wydarzenie.
Jeśli dogrywka w trybie nagłej śmierci nie może być przeprowadzona podczas
ostatniego dnia pierwotnie zaplanowanych rund danego turnieju, ogłaszany
jest remis o pierwsze miejsce a gracze dzielą tytuł mistrza oraz nagrodę pieniężną i nagrody za miejsce w rankingu graczy. (Jeśli dwaj gracze remisują
o pierwsze miejsce, dzielą nagrody i nagrody pieniężne za pierwsze i drugie.)
E. Ostateczne remisy o inne miejsca są oficjalnie rejestrowane jako remisy.
Dystrybucja nagród pieniężnych wśród remisujących graczy (o inne niż pierwsze
miejsce) jest określona poprzez dodanie całkowitej wypłaty pieniężnej przydzielonej miejscom zajętym przez remisujących graczy i podzielona przez liczbę
remisujących zawodników. Dystrybucja trofeów wśród remisujących może być
określona przez dogrywkę w trybie nagłej śmierci lub dowolną konkurencję
związaną z umiejętnościami disc golfowymi, określoną przez Dyrektora Turnieju,
ale tylko w celu przyznania trofeów; wynik graczy musi zostać oficjalnie
zarejestrowany jako remis.

1.10 Dystrybucja nagród (1.10.A. zawieszony w 2018 r.)
A. Każdy gracz przyjmujący pieniądze w dywizji Pro na wydarzeniu sankcjonowanym
przez PDGA (z wyjątkiem lig) musi być aktualnym członkiem PDGA klasy Pro.
W przypadku graczy, którzy nie są aktualnymi członkami PDGA klasy Pro i chcą
przyjąć pieniądze, opłata członkowska za ich nowe członkostwo Pro lub uaktualnione członkostwo (jeśli aktualne to Amator) lub odnowienie członkostwa Pro
jest pobierana z ich wygranej przez Dyrektora Turnieju i przekazywana do PDGA.
1.09 – 1.10
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B. Gracz Amator grający w dywizji Pro nie może przyjąć towarów w zastępstwie
nagrody pieniężnej; może jedynie przyjąć trofeum (jeśli jest dostępne).
Wszystkie wypłaty pieniężne na tym miejscu i poniżej przesuwane są o jedno
miejsce niżej powodując dodatkową wypłatę dla jednego miejsca.
C. Wszelkie nagrody (rzeczowe lub pieniądze) odrzucone przez gracza muszą przejść niżej na kolejne miejsce w rankingu. (Przykład: Jeśli gracz, który zajmie trzecie
miejsce, odrzuci swoją nagrodę, gracz na czwartym miejscu otrzyma nagrodę
dla trzeciego miejsca, gracz na piątym miejscu otrzyma nagrodę dla czwartego
miejsca itd.) Organizator turnieju może zatrzymać nagrody odrzucone przez
wszystkich graczy w obrębie dywizji, jedynie wtedy, gdy nagrody przeszły przez
wszystkie zajęte miejsca.
D. Korzystanie ze skinów (i innych podobnych formatów) jest dozwolone na
wydarzeniach PDGA, ale wyniki te nie mogą określać ogólnej pozycji zawodnika
w wydarzeniu, a nagrody nie są przyznawane w odniesieniu do zdobyczy gracza.
E. Wszelkie nagrody, które wygrał gracz, zostaną rozdane podczas zakończenia
wydarzenia, po zestawieniu i weryfikacji wyników.
1. Dyrektorzy Turnieju mogą przyznać nagrody wcześniej, według własnego
uznania.
2. Gracze, którzy odejdą przed oficjalnym wręczeniem nagród, nie tracą swoich
wygranych, ale są odpowiedzialni za skontaktowanie się z DT tak szybko, jak
to możliwe, w celu zgłoszenia wygranej, oraz są odpowiedzialni za wszelkie
dodatkowe koszty wysyłki.
3. Jeżeli DT wykorzystuje płatności elektroniczne (takie jak PayPal) do przekazywania nagród pieniężnych w klasie Pro, nagrody te muszą zostać rozdzielone
w ciągu dwóch dni roboczych od zakończenia wydarzenia. DT muszą zapewnić
gotówkę lub czeki osobom, które nie mają możliwości otrzymania płatności
drogą elektroniczną.
4. Jeżeli TD wykorzystuje bony towarowe dla amatorskich wypłat, muszą one
być przekazane podczas wydarzenia lub poprzez wypełnienie online.
5. Wszelkie nagrody (pieniądze lub towar), które nie zostaną odebrane
(bez winy DT) sześć miesięcy po zakończeniu wydarzenia, zostaną utracone
przez gracza. DT muszą podjąć wszelkie starania, aby zapewnić wypłatę
graczowi, kontaktując się z nim, oferując wysyłkę itp.

1.11 Sędziowie
A. Aby być Certyfikowanym Sędzią, należy być aktualnym członkiem PDGA
i uzyskać certyfikat po zdaniu Egzaminu Sędziowskiego PDGA. Przy istotnych
zmianach Reguł gry, Zarząd PDGA może wymagać od Certyfikowanych Sędziów
zdania zaktualizowanego egzaminu w celu zachowania statusu Certyfikowanego
Sędziego.
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B. Dyrektorzy Turniejów (i Asystenci DT) muszą być aktualnymi Certyfikowanymi
Sędziami, aby zakładać lub przeprowadzić wydarzenia sankcjonowane przez
PDGA.
C. Wszyscy gracze, którzy chcą rywalizować w dowolnych wydarzeniach Elite Series
/ National Tour lub Major sankcjonowanych przez PDGA muszą być Certyfikowanymi Sędziami. Egzamin jest oparty o Oficjalne reguły gry w disc golfa PDGA
i Przewodnik turniejowy PDGA.
D. Bycie Certyfikowanym Sędzią NIE czyni osoby Sędzią Turniejowym uprawnionym
do rozstrzygania podczas wydarzeń PDGA.

1.12 Sędziowie Turniejowi
A. Jedynie Dyrektor Turnieju, wyznaczeni przez Dyrektora Turnieju Certyfikowani
Sędziowie, lub delegowany przez PDGA Marshal, są Sędziami Turniejowymi
danego wydarzenia.
B. Na sankcjonowanych przez PDGA wydarzeniach jedynie Sędziowie Turniejowi
mogą dokonywać rozstrzygnięć poza naruszeniami, które zgodnie z regułami,
mogą zostać zgłoszone przez samych graczy lub przez samą grupę graczy.
C. Widzowie nie są Sędziami Turniejowymi i NIE mogą rozstrzygać. Gracze danego
wydarzenia, którzy nie są wyznaczeni jako Sędziowie Turniejowi i nie grają aktywnie
w danej rundzie (zakończyli grę, albo jeszcze nie rozpoczęli gry) są uważani za
widzów.
D. Każdy Sędzia Turniejowy musi zawsze mieć przy sobie kopię reguł turnieju/pola,
jak i Reguł PDGA.
E. Jeśli wyznaczony Sędzia Turniejowy współzawodniczy w turnieju, NIE może
pełnić żadnej funkcji rozstrzygającej w obrębie własnej dywizji, poza wynikającą
z członkostwa w grupie graczy, dozwolonej regułami.
F. Decyzja Sędziego Turniejowego zastępuje decyzję grupy graczy, ale można się
od niej odwołać się do Sędziego Głównego, którym jest Dyrektorem Turnieju
lub wyznaczony przez niego Sędzia Główny.
G. Dyrektor Turnieju może upoważnić wolontariuszy do pełnienia funkcji obserwatora
w określonym celu obserwacji, ale rozstrzygnięcie obserwatora NIE zastępuje
decyzji grupy.

1.13 Bezpieczeństwo młodzieży
Odpowiedzialność rodziców i opiekunów za graczy juniorów podczas turniejów
Rodzice i opiekunowie muszą być odpowiedzialni za swoje dzieci podczas wydarzeń
sankcjonowanych przez PDGA. Podczas wydarzeń ani obsługa PDGA ani obsługa
turnieju nie jest odpowiedzialna za dzieci graczy turniejowych, widzów, itp. rodzice
i opiekunowie nie mogą pozostawiać dzieci bez opieki w miejscu rejestrowania wyników lub w jego pobliżu, w domku klubowym ani żadnym innym miejscu na turnieju.
1.11 — 1.13
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Podczas rund turniejowych graczom dywizji MJ3, FJ3, MJ4, FJ4, MJ5, FJ5, MJ6, i FJ6
muszą towarzyszyć rodzice lub opiekunowie. Dodatkowo, każdemu graczowi poniżej
13-tego roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun niezależnie od dywizji,
w której gra. Jeden rodzic lub opiekun może być odpowiedzialny za wielu graczy
juniorów w tej samej grupie za zgodą wszystkich rodziców i opiekunów udzieloną
przed rozpoczęciem rund turniejowych. Graczom dywizji Mj1, Fj1, MJ2 oraz Fj2
podczas rund turniejowych mogą towarzyszyć rodzice lub opiekunowie.
Podczas rund turniejowych sankcjonowanych przez PDGA rodzice i opiekunowie
towarzyszący graczom dywizji juniorów:
•

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

•

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

•

MUSZĄ wspierać prawidłowe postawy sportowe przez okazywanie
pozytywnego wsparcia wszystkim graczom juniorom w grupie.

•

MUSZĄ postawić emocjonalne i fizyczne samopoczucie wszystkich graczy
juniorów w grupie ponad własną wolę zwycięstwa.

•

MUSZĄ powstrzymać się od używania obelżywego lub wulgarnego języka.

•

MUSZĄ powstrzymać się od używania narkotyków, alkoholu i wyrobów
tytoniowych.

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

Sekcja 2: Kwalifikacja do dywizji
2.01 Zasady ogólne

A. Gracze nie mogą wejść do dywizji, do której nie mogą być dopuszczeni
ze względu na swój status członkowski, klasę gracza, płeć, wiek lub rating.
Szczegółowe informacje znajdują się online w tabeli Dywizje, Ratingi
i Współczynniki punktowe.
B. Gracz jest wyłącznie odpowiedzialny za rozpoznanie dywizji, w której jest
dopuszczony do rywalizacji. Gra w nieodpowiedniej dywizji może skutkować
dyskwalifikacją z wydarzenia i/lub zawieszeniem podczas wydarzeń PDGA.
(Patrz: 2.02 Wyjątki)
C. Jeśli po rozpoczęciu wydarzenia Dyrektor Turnieju odkryje, że gracz znajduje się
w dywizji, do której nie jest dopuszczony, może przenieść tego gracza do właściwej dywizji na kolejne rundy, ale TYLKO jeżeli obie dywizje rozgrywały ten sam
układ pola. W przeciwnym wypadku, gracz musi zostać usunięty z wydarzenia.
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D. Gracze mogą rywalizować tylko w jednej dywizji podczas jednego wydarzenia,
chyba że wydarzenie ma różne dywizje rywalizujące w różnych dniach widniejące
jako odrębne wpisy w kalendarzu PDGA.
E. Gracz musi wyraźnie określić swoją tożsamość nazwiskiem i numerem PDGA
podczas rywalizacji w wydarzeniu sankcjonowanym przez PDGA. Gracze, którzy
chcą pozostać anonimowi lub przyjmą fałszywą tożsamość zostaną zdyskwalifikowani z wydarzenia i będą zagrożeni zawieszeniem podczas PDGA tour.
F. Profesjonalni gracze grający w dywizji Profesjonalnej rywalizują o pieniądze.
Gracze amatorzy grający w dywizji Profesjonalnej mogą przyjmować pieniądze
jedynie stając się Profesjonalistami lub mogą odrzucić pieniądze i zaakceptować
jedynie trofeum (jeśli jest dostępne), aby zachować status Amatora. (Patrz Sekcja
1.10 Dystrybucja nagród A i B)
G. Gracze grający w dywizji Amatorskiej walczą o trofea i/lub nagrody.
H. Gracze płci żeńskiej mogą współzawodniczyć w dywizjach mieszanych, jeśli sobie
tego życzą, ale zawodnicy płci męskiej nie mogą rywalizować w dywizjach kobiet.
(Patrz: strona internetowa PDGA w przypadku zmiany płci w sporcie.)
I.

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

J. Profesjonalny członek PDGA Professional może rywalizować w dywizjach
Amatorskich jedynie w szczególnych przypadkach. (Szczegóły w Sekcji 2.04)
K. Dyrektor Turnieju może ograniczyć dywizje oferowane podczas wydarzenia
poprzez wskazanie ograniczenia w formularzu rejestracyjnym. W przypadku
braku takiej informacji, Dyrektor Turnieju powinien zaoferować współzawodnictwo w każdej dywizji, w której chce konkurować czterech lub więcej graczy
do niej dopuszczonych. Dyrektorzy Turnieju mogą według własnego uznania
oferować dywizje o liczbie graczy mniejszej od czterech. (Patrz sekcja 1.03 H)
L. Członkowie PDGA powinni mieć możliwość zagrania w dowolnej dywizji do
której są dopuszczeni, jeśli Dyrektor Turnieju zaoferował daną dywizję. Wszystkie
lokalne reguły, które zmuszają gracza do zmiany dywizji na podstawie poprzednich osiągnięć, są nieważne i nie mają zastosowania w przypadku wydarzeń
sankcjonowanych przez PDGA.

2.02 Wyjątki

A. Gracze mogą wejść do dywizji opartej o rating, do której nie byliby w innym
przypadku dopuszczeni, tylko pod określonymi poniżej warunkami:
1. Jeśli Tour Menedżer PDGA przed wydarzeniem wyraził na to zgodę.
2. Gracze, którzy nie są dopuszczeni do dywizji z powodu aktualizacji ratingu mogą uczestniczyć w przeciągu dwóch tygodni od aktualizacji, jeśli są wstępnie
zarejestrowani na dane wydarzenie i jeśli zgadza się na to Dyrektor Turnieju.
3. W przypadku rywalizacji o punkty stosowane w Seriach (Patrz Sekcja 2.02 B).
2.01 — 2.02
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B. Gracze mogą mieć prawo wejścia do dywizji opartej o rating, do której nie byliby
dopuszczen w ramach punktów Serii, pod warunkiem, że:
1. Dyrektor Serii skontaktował się z PDGA i otrzymał uprzednią zgodę od
PDGA Tour Menedżera.
2. Seria pozwala graczom pozostać w dywizji podczas trwania całej Serii.
3. Gracz nie startował w wyższej dywizji ani razu podczas trwania Serii.
4. Rating zawodnika nie przekracza 20 punktów powyżej pułapu ratingowego
dla dywizji, w której chcą rywalizować.

2.03 Rekwalifikacja Profesjonalisty / Amatora
Z Profesjonalisty na Amatora
A. Gracze zarejestrowani przez PDGA jako Profesjonaliści mogą wnosić do
Menedżera ds. Członkostwa PDGA lub PDGA Tour Menedżera o rekwalifikację
na Amatora, ale muszą spełnić wszystkie wymagania, aby dokonać rekwalifikacji.
Z Amatora na Profesjonalistę
A. Amator, który chce zmienić swoją kwalifikację na Profesjonalną może to zrobić,
kontaktując się z Menedżerem ds. Członkostwa PDGA.
B. Gracz Amator jest automatycznie rekwalifikowany na Profesjonalistę, gdy
zaakceptował nagrodę pieniężną podczas rywalizacji w dywizji Profesjonalnej.
(Patrz: Sekcja 1.10 Dystrybucja nagród A i B). Przyjmowanie nagród pieniężnych
za wygraną w konkursie dodatkowym, takim jak pula za asa, nagroda za najwyższą pozycję w grupie podczas rundy lub konkurs CTP, nie powoduje konieczności
zmiany amatorskiego statusu gracza.

2.04 Pro grający Am / Am grający Pro
A. Zawodowcy mogą rywalizować w dywizjach amatorskich oferowanych na
wydarzeniach PDGA Rangi A, B i C, do których są dopuszczeni w oparciu
o rating gracza, wiek i płeć, zgodnie z sekcją PRO GRAJĄCY AM tabeli Dywizje,
Ratingi, Współczynniki punktowe.
B. Tacy gracze otrzymują za swoje osiągnięcia punkty amatorskie, ale punkty te nie
są brane pod uwagę przy nagrodach dla Pro na koniec roku i zaproszeniach na
Pro Worlds.
C. Zawodnicy amatorzy rywalizujący w dywizjach Pro otrzymują punkty Pro za swoje
osiągnięcia, ale te punkty nie są brane pod uwagę przy nagrodach dla Amatorów
na koniec roku i zaproszeniach na Amateur Worlds.

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

Sekcja 3: Kodeks postępowania gracza
3.01 Zasady ogólne
A. Wszyscy członkowie PDGA powinni powstrzymać się od jakichkolwiek działań,
które są szkodliwe dla gry w disc golfa i PDGA, zarówno na polu, jak i poza nim.
B. Wszyscy gracze muszą przestrzegać Oficjalnych reguł gry w disc golfa PDGA
i Przewodnika turniejowego PDGA.
C. Gracze nie mają prawa posiadać słyszalnych telefonów komórkowych lub
pagerów na polu podczas jakiejkolwiek kompetytywnej rundy. Ponadto osobiste
odtwarzacze muzyczne i inne urządzenia muszą być używane wyłącznie
w słuchawkach osobistych, a ich głośność musi być utrzymywana na takim
poziomie, by nie były słyszalne dla innych graczy, by nie przeszkadzały graczowi
w efektywnym komunikowaniu się z jego grupą podczas zadań związanych
z zapisywaniem wyników lub nie powodowały zagrożenia dla gracza, przez
zagłuszenie ostrzeżenia “Fore!” ogłaszanych przez innych graczy lub sygnałów
ostrzegawczych Dyrektora Turnieju. Brak pełnej interakcji z grupą spowodowany
korzystaniem z osobistych odtwarzaczy muzyki i innych urządzeń jest uznawany
za naruszenie etykiety podlegające regułom i karom dotyczącym naruszenia
etykiety.
D. Zwierzęta nie mogą towarzyszyć graczom z wyjątkiem graczy, których niepełnosprawność lub stan zdrowia wymaga korzystania z akredytowanych zwierząt
towarzyszących. Gracze są zobowiązani poinformować Dyrektora Turnieju
o korzystaniu z pomocy akredytowanych zwierząt towarzyszących podczas gry.
E. PDGA zastrzega sobie prawo do określenia i egzekwowania dalszych działań
dyscyplinarnych wobec swoich graczy i członków, co może skutkować okresem
próbnym lub zawieszeniem podczas wydarzeń sankcjonowanych przez PDGA
lub trwałą utratą członkostwa w PDGA. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj
się z polityką i procedurami dyscyplinarnymi PDGA.

3.02 Tempo gry
A. Wszyscy zawodnicy powinni grać bez zbędnej zwłoki i dołożyć wszelkich starań,
aby nadążyć za grupą przed nimi. Oczekuje się, że gracze szybko przejdą z
miejsca ukończenia jednego dołka do obszaru tee następnego dołka. Wszelkie
nieuzasadnione opóźnienia nie powinny wpływać na tempo gry w grupie za
nimi. Ponadto podczas przemieszczania się po fairwayu, gracz nie powinien bez
uzasadnienia opóźniać gry swoimi działaniami.
2.05 – 3.02
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B. Zawodnik powodujący nieuzasadnione opóźnienia może otrzymać karę za przekroczenie czasu od grupy grającej lub Sędziego Turniejowego. Patrz: Reguły gry
PDGA 802.03 Przekroczenie czasu dla określenia kar.

3.03 Nieodpowiednie zachowanie gracza
A. PDGA stosuje rygorystyczną politykę dotyczącą nieodpowiedniego zachowania podczas wydarzeń, a także odpowiednich wypowiedzi w mediach. Każde
zachowanie uznane za nieprofesjonalne podlega ostrzeżeniu turniejowemu lub
natychmiastowej dyskwalifikacji przez Dyrektora Turnieju, a także może podlegać
dalszym działaniom dyscyplinarnym ze strony PDGA.
B. Oczekuje się, że gracze będą zachowywać się w profesjonalny i sportowy sposób,
biorąc udział w wydarzeniach sankcjonowanych przez PDGA. Działania, które
naruszają to postanowienie, obejmują między innymi:
1. Otwarte i powtarzające się używanie obelżywego lub wulgarnego języka
2. Rzucanie przedmiotami w złości (inne niż dyski w grze)
3. Jawna niegrzeczność wobec każdego obecnego

4. Celowe i jawne niszczenie, nadużywanie lub wandalizm mienia, w tym życia
zwierząt i roślin
5. Oszukiwanie: umyślna próba obejścia reguł gry

6. Ataki fizyczne lub zachowania zagrażające każdemu obecnemu

7. Działania niezgodne z miejscowymi przepisami prawa lub rozporządzeniami, regulaminem parku lub regulaminem pola disc golfowego. Dyrektorzy
Turnieju mają prawo dyskwalifikacji gracza na podstawie wagi nieodpowiedniego zachowania. Oficjalne ostrzeżenie turniejowe przed dyskwalifikacją
może zostać wystosowane przez Dyrektora Turnieju, jeśli jest uzasadnione.
8. Posiadanie nielegalnych substancji naruszające miejscowe przepisy.
Używanie marihuany nie jest dozwolone na wydarzeniach PDGA, niezależnie
od przepisów miejscowych, ani posiadania medycznej karty marihuany.

9. Nadmierne używanie alkoholu lub publiczne odurzanie się na miejscu turnieju.
10. Posiadanie alkoholu od rozpoczęcia gry, do momentu zwrócenia karty wyników gracza, jest niedozwolone. Takie posiadanie skutkuje natychmiastową
dyskwalifikacją na wydarzeniach sankcjonowanych przez PDGA Rangi B lub
wyższej. Dyrektor Turnieju może według własnego uznania zdecydować się
na wystosowanie ostrzeżenia graczowi popełniającemu wykroczenia zamiast
dyskwalifikować go, dotyczy to jednak wyłącznie wydarzeń sankcjonowanych
przez PDGA Rangi C lub niższej. Jeśli gracz otrzymał wcześniej ostrzeżenie za
posiadaniu alkoholu na tym samym wydarzeniu, wszystkie kolejne naruszenia
skutkują natychmiastową dyskwalifikacją.
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11. Nagminne niestosowanie się lub odmowa przestrzegania reguł gry w disc
golfa podczas zawodów.
12. Brak, odmowa współpracy lub utrudnianie jakiegokolwiek dochodzenia
prowadzonego przez sędziego w związku z zachowaniem zawodnika lub
zachowaniem innego zawodnika.
13. Celowe dążenie do manipulowania ratingiem gracza poprzez umyślne
zagrania nieprawidłowe lub wycofanie się.
C. Gracze są zobowiązani do zgłaszania wszelkich nieodpowiednich zachowań gracza
Sędziemu Turniejowemu jeśli jest dostępny na miejscu lub Dyrektorowi Turnieju
bezpośrednio po zakończeniu rundy.
D. Dyrektorzy Turniejów są zobowiązani do zgłaszania wszelkich dyskwalifikacji
i nieodpowieniech zachowań graczy do PDGA tak szybko, jak to możliwe.
E. Zdyskwalifikowani gracze tracą nagrody pieniężne lub rzeczowe i nie otrzymują
zwrotu opłat za wpisowe.

3.04 Przepisowy strój

A. Wszelkie naruszenia Polityki dotyczącej przepisowego stroju są uznawane za
naruszenie etykiety zgodnie z Sekcją 8.12 Oficjalnych Reguł Play PDGA.
B. Wymaga się, by zawodnicy i personel nosili koszulki.
C. Wymaga się, by zawodnicy i personel nosili obuwie lub inne okrycia stopy.
Graczom zabrania się gry w gołych stopach. Dozwolone są sandały lub klapki.
D. Poniższy przepisowy strój jest wymagany od wszystkich zawodników wydarzeń
PDGA Elite Series / National Tour i Major. PDGA rekomenduje też, by ten przepisowy strój był wymagany na wydarzeniach Super Tour i wydarzeniach niższej
rangi, ale decyzja ta zależy wyłącznie od Dyrektora Turnieju:
1. Wszyscy zawodnicy w sankcjonowanych przez PDGA zawodach oraz obsługa
turnieju powinna być odpowiednio ubrana i utrzymywać czysty i zadbany
wygląd na miejscu wydarzenia i podczas pełnienia funkcji z nim związanych.
2. Wszyscy gracze muszą nosić koszulkę zakrywającą górną część klatki piersiowej. Dobrze dopasowana koszula z kołnierzykiem i rękawami zakrywającymi
górną część ramienia jest uznaje się za odpowiednią. Niedozwolone są podkoszulki, ale kobiety mogą nosić koszulki bez rękawów z kołnierzykami.
2.A. Kobiety mogą również nosić dopasowane jednoczęściowe sukienki 		
tenisowe z ramiączkami o szerokości minimum dwóch i pół centymetra.
3. T-shirty są niedozwolone, z wyjątkiem zawodników w dywizjach Junior
i Amator podczas rund wstępnych. Juniorzy i Amatorzy nie powinni nosić
t-shirtów podczas rund półfinałowych lub finałowych. Dozwolone są koszulki
z wycięciem pod szyją lub dekoltem wykonane z materiałów o wysokiej jakości
lub zaawansowanych materiałów, takich jak Dry-Fit, Cool-Max i inne.

3.03 – 3.04
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4. Koszulki zwisające poniżej dolnego brzegu szortów gracza powinny być
schowane.
5. Niedozwolone na polu są porwane koszulki, szorty i spodnie. Obejmuje to
nieobrębione, podarte lub wycięte “otwory wentylacyjne” na kołnierzyku
koszuli.
6. Niedozwolone są obraźliwe, obsceniczne slogany i loga umieszczane na
stroju. Juniorzy nie mogą nosić sloganów ani logo odnoszących się do
alkoholu, tytoniu lub narkotyków.
7. Ten przepisowy strój obowiązuje od początku do końca każdego wydarzenia,
włączając wszystkie rundy turniejowe.
8. Gracze, którzy nie osiągną cięcia, ale chcą pozostać na miejscu przez cały czas
trwania turnieju, będą uważani za widzów i nie będą musieli przestrzegać
przepisowego stroju.

3.05 Wózki, caddie i grupy
A. Wymaga się, by gracze poruszali się pieszo podczas swoich rund turniejowych
na wszystkich wydarzeniach PDGA, chyba że alternatywne środki transportu, takie
jak wózki golfowe, są zapewnione w ramach zwykłej opłaty wpisowej danego
wydarzenia (nie jako opcja) wszystkim graczom w obrębie rywalizującej dywizji.
B. Gracze mają możliwość korzystania z caddiego lub urządzenia transportującego
podczas swojej rundy gry. Choć caddiego dotyczą wszystkie Reguły gry PDGA
i Przewodnik turniejowy PDGA, w tym zasady przepisowego stroju, caddy nie
musi spełniać wymogów dotyczących członkostwa ani certyfikowanych sędziów.
C. Gracze, którzy zdecydują się na korzystanie z pomocy caddiego, są wyłącznie
odpowiedzialni za zachowanie swojego caddiego od momentu dwuminutowego
ostrzeżenia, do momentu zwrócenia swoich kart wyników. Nieodpowiednie zachowanie caddiego może narazić zarówno gracza, jak i caddiego na dyskwalifikację
i/lub zawieszenie.
D. Caddies nie należą do grupy gracza, jeśli chodzi o zgłaszanie naruszeń
lub rozstrzygnięcia w grupie.
E. Gracze muszą instruować swoich caddies, aby utrzymywali rozsądną odległość
i nie przeszkadzali współzawodnikom w rzutach.
F. W przypadku graczy, którzy chcą korzystać z urządzenia transportującego,
zatwierdzone urządzenia transportujące obejmują torby golfowe, składane krzesła
i pchane wózki. Żadne zwierzęta, pojazdy napędzane silnikami lub urządzenia
typu rowerowego nie będą dopuszczone na żadnych wydarzeniach PDGA.
G. W wydarzeniach PDGA Majors i National Tour, grupa składa się z samych graczy,
osobistego caddiego każdego gracza, każdego aktywnego członka obsługi
turnieju, takiego jak osoby niosące tablice wyników, Sędziów Turniejowych itp.
a także WYŁĄCZNIE akredytowanych mediów. Żadna inna osoba nie może
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przebywać z grupą grającą. Wszyscy inni (w tym zawodnicy, którzy zakończyli
swoją rundę) są uważani za widzów i muszą pozostać w wyznaczonych strefach
dla widzów z dala od grupy grającej.

3.06 Relacje Gracza Tour z mediami i sponsorami
A. Wszyscy uczestnicy zgadzają się, że PDGA i jej agenci mogą publikować fotografie
i zdjęcia z ich uczestnictwa w wydarzeniach sankcjonowanych przez PDGA.
B. Wszyscy gracze na wydarzeniach PDGA Elite Series / National Tour i Major
są proszeni o bycie dostępnym dla wszystkich mediów kiedy są na miejscu,
z wyjątkiem 30 minut przed rozpoczęciem rundy.
C. Polityka dotycząca mediów jest dostępna na stronie PDGA w zakładce Media
pod adresem www.pdga.com.
D. Obsługa medialna powinna powstrzymać się od przeprowadzania wywiadu
z graczem DO MOMENTU, gdy ten oficjalnie zwróci kartę sędziom turniejowym.

3.07 Polityka dotycząca wystawców Tour

A. Dyrektor Turnieju może odmówić lub zezwolić dowolnemu wystawcy na wstęp
na miejsce turnieju i w jego otoczeniu według własnego uznania.
B. W stosownych przypadkach, sponsorzy/wystawcy są odpowiedzialni za uzyskanie
wymaganych pozwoleń od odpowiednich agencji/jurysdykcji i muszą przedstawić
pozwolenie Dyrektorowi Turnieju na jego żądanie.
C. Nieprzestrzeganie tej polityki przez wystawcę może skutkować dalszymi
działaniami dyscyplinarnymi ze strony PDGA.

3.08 Prawa i obowiązki Dyrektora Turnieju
PDGA uznaje, że siła organizacji i trwałość turniejowego disc golfa zależą od partnerstwa pomiędzy PDGA a Dyrektorem Turnieju. Aby pomóc Dyrektorowi Turnieju
lepiej wykonywać swoją pracę, PDGA przekazało im pewne prawa. Dyrektor Turnieju
ma również obowiązki wobec PDGA i jego graczy, włączając (ale nie wyłącznie)
poniższe:
A. Każdy kwalifikowany, obecny członek PDGA zainteresowany prowadzeniem
wydarzenia sankcjonowanego przez PDGA może zostać poproszony o wzięcie
udziału w teście oceny procedur turniejowych online zanim będzie mógł
kierować tym wydarzeniem. Test ten będzie oparty na Regułach gry PDGA
i Przewodniku turniejowym.
B. Dyrektorzy Turnieju zgadzają się przestrzegać Standardów Tour PDGA
i Wymogów dotyczące sankcjonowania wydarzeń dla określonej Rangi.
C. Dyrektorzy Turniejów mogą być zobowiązani do podpisania oświadczenia
potwierdzającego, że przeczytali Reguły gry PDGA i Przewodnik Turniejowy oraz
że zgadzają się przestrzegać i egzekwować ich treść, zanim będą mogli kierować
jakimkolwiek wydarzeniem sankcjonowanym przez PDGA.
3.05 – 3.08
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D. Dyrektorzy turniejów muszą ujawnić informacje finansowe dotyczące swoich
turniejów zgodnie z Umową o sankcjonowaniu PDGA. Ujawnienie wszelkich
dodatkowych informacji finansowych związanych z turniejem poza wymaganymi
przez PDGA zależy wyłącznie od decyzji Dyrektora Turnieju.
E. Dyrektorzy Turniejów nie mogą odmówić obsługi nikomu ze względu na rasę,
wyznanie, narodowość, płeć, orientację seksualną i/lub religię.

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

G. Wszelkie kwestie, które mogą pojawić się w trakcie turnieju, niezależnie od tego,
czy są objęte jakimkolwiek dokumentem PDGA, w tym zarzuty o nadużycie odpowiedzialności przez Dyrektora Turnieju, mogą zwrócić uwagę PDGA poprzez
Proces Dyscyplinarny PDGA.

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

Nieprawidłowo zgłoszenie wyników wydarzenia lub niewywiązanie się ze zobowiązań finansowych związanych z wydarzeniem może prowadzić do dalszych
działań dyscyplinarnych, w tym zawieszenia członkostwa i przywilejów PDGA
Dyrektora Turnieju.
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 Podatkowego z siedzibą w:
Alamo Corporate Center
102 S. Tejan Street, Suite 800
Colorado Springs, CO 80903
Biuro administracyjne PDGA
International Disc Golf Center
3828 Dogwood Lane
Appling, GA 30802
www.pdga.com
www.pdgastore.com
office@pdga.com
706.261.6342
706.261.6347 (fax)
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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 Duvall i John Hernlund
Design i typografia:
Neal Dambra
Zdjęcia na okładce:
Stuart Mullenberg
Tłumaczenie i skład:
Artur Zduniuk / Disc Golf Poland
Konsultacje i korekta:
Michał Paszkowski,
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aktualizacji powinny być
złożone pisemnie na adres:
Conrad Damon
International Disc Golf Center
3828 Dogwood Lane
Appling, GA 30802
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