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800 Descrição do jogo
O objetivo do jogo de disco golfo é concluir
um caminho com o menor número de
lances do disco. Um caminho tipico
consiste em nove ou dezoito buracos, cada
um dos quais é uma unidade separada
para pontuação.
O jogo em cada buraco começa no área do
tee e termina no alvo. Depois que o
jogador lança na área do tee, cada
lançamento sucessivo é feito a partir de
onde o lançamento anterior parou. Ao
completar um buraco, o jogador prossegue
para a área do tee proxímo do buraco, até
que todos os buracos tenham sido jogados.
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Normalmente, os campos de disco golfo
são dispostos em áreas arborizadas com
terrenos diversos para providenciar
obstáculos naturais ao vôo do disco. O
camihno não deve ser alterado pelo
jogador de forma alguma para diminuir a
dificuldade de um buraco. Os jogadores
devem jogar no caminho como o
encontrarem e jogar o disco onde estiver, a
menos que seja permitido de outra forma
por essas regras.
801 Aplicação das Regras
801.01 Justiça
A: Essas regras foram designadas para
promover o jogo justo para todos os
golfistas de disco. Ao usar essas regras, o
jogador deve aplicar a regra que mais
aborda diretamente a situação em
questão. Se algum ponto em disputa não
for coberto pelas regras, a decisão será
tomada de acordo com a justiça.
Freqüentemente, uma extensão lógica da
regra existente mais perto ou dos
princípios incorporados nessas regras
fornecerá orientação para determinar a
justiça.
801.02 Execução
A. Os jogadores são designados para jogar
buracos juntos em um grupo com o
objetivo de verificar as pontuações e
garantir o jogo de acordo com as regras.
Qualquer determinação feita pelo grupo
como um todo deve ser feita pela maioria
do grupo.
B. Espera-se que os jogadores chamem
uma violação quando uma ocorrer
claramente. Uma chamada deve ser feita
prontamente para ser executória (exceto
para jogos errados).
C. Um jogador do grupo pode chamar ou

confirmar uma violação das regras de
qualquer jogador do grupo, notificando
todos os jogadores do grupo.
D. Um aviso é o conselho inicial que um
jogador recebe por violar certas regras;
violações subsequentes da regra incorrem
em lances de penalidade. Uma chamada
para uma violação de regras que resulta
em um aviso não precisa ser confirmada
para ser aplicada. Os avisos não passam de
uma rodada para a seguinte, nem para um
playoff.
E. Uma chamada feita por um jogador por
uma violação das regras que resulte em
um ou mais lances de penalidade somente
poderá ser aplicada se a chamada for
confirmada por outro jogador do grupo ou
por um Oficial de Torneio. Um lance de
penalidade é um lance adicionado à
pontuação de um jogador por violar uma
regra ou por realocar um lugar conforme
exigido por uma regra.
F. Um Oficial de Torneio, ou Oficial, é uma
pessoa autorizada pelo Tour Diretor a fazer
julgamentos sobre a aplicação apropriada
das regras durante o jogo. Um oficial pode
ligar ou confirmar uma violação da regra
por qualquer jogador. A chamada de um
oficial não precisa ser confirmada para ser
aplicada. Um Oficial que está jogando não
pode atuar como Oficial para jogadores
que estão em sua divisão.
G. O Diretor é a pessoa responsável pelo
torneio ou evento. O Tour Diretor pode ser
Diretor de Torneio (TD), Diretor de Curso
ou Diretor de Liga. Somente o diretor pode
desqualificar um jogador. As decisões
tomadas pelo diretor são finais.
H. Um lançamento ou uma ação que está
sujeita a penalidade sob mais de uma regra
é jogada sob a regra que resulta na maioria
dos lançamento de penalidade; ou, entre
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as regras que exigem um número igual de
lances de penalidade, a regra que foi
violada primeiro.
801.03 Recursos
A. Quando um grupo não pode chegar a
uma decisão majoritária em relação a uma
decisão, a decisão é baseada na
interpretação que é mais benéfica para o
lançador.
B. Um jogador pode apelar de uma decisão
do grupo para um Oficial, ou uma decisão
do Oficial ao Diretor, declarando clara e
prontamente esse desejo ao grupo. Se um
Oficial ou Diretor estiver prontamente
disponível, o grupo poderá se afastar e
permitir que outros grupos participem
enquanto o apelo estiver sendo ouvido.
C. Se um Oficial ou Diretor não estiver
prontamente disponível, o lançador
poderá fazer um conjunto de jogadas
provisórias para cada resultado adicional
possível da decisão e, posteriormente,
apelar da decisão a um Oficial ou ao
Diretor, quando praticável.
D. Se uma decisão for anulada, um Oficial
ou o Diretor pode ajustar a pontuação do
jogador para refletir a correta
interpretação das regras.
Alternativamente, o diretor pode fazer
com que o jogador repita um ou mais
buracos. As decisões do diretor são finais.
802 Lançando
802.01 Lançar
R. Um lançamento é a propulsão e soltar
um disco para mudar de posição. Cada
lance que é feito como uma tentativa
competitiva de mudar o lugar é contado.
802.02 Ordem do jogo
A. A ordem de lançamento na área do tee

do primeiro buraco é a ordem em que os
jogadores estão listados na nota de
pontuação.
B. A ordem de lançamento em todas áreas
do tee subseqüentes é determinada pela
pontuação no buraco anterior, para que o
jogador com a menor pontuação lance
primeiro e assim por diante. Os ambos não
alteram a ordem de lançamento.
C. Depois que todos os jogadores tiverem
um lugar que não seja a área do tee, o
jogador de quem lugar estiver mais
distante do cesto (o jogador distante) será
o próximo na ordem de lançamento.
D. Se um jogador está fazendo outro lance
no mesmo lugar ou re-lançamento, esse
jogador permanece o próximo na ordem
de lance. Um re-lançamento é um
lançamento adicional do mesmo lugar que
é jogada em vez do lançamento original.
E. Para facilitar o fluxo de jogo, um jogador
que não é o próximo pode lançar se o
próximo jogador consentir ou se
lançamento não afeta o jogador que é o
próximo.
F. Lançar fora de ordem é uma violação de
cortesia.
G. Durante o jogo em torneio, nenhum
grupo pode jogar com o grupo à frente, a
menos que seja dirigido por um Oficial, ou
se o grupo à frente estiver de lado, de
acordo com as regras.
802.03 Tempo excessivo
A. Um jogador levou um tempo excessivo
se estiver presente e não jogou dentro de
30 segundos após:
1. O jogador anterior lançou; e,
2. Eles tiveram um tempo razoável para
chegar e determinar o lugar; e,
3. Eles são os próximos na ordem de
lançamento; e,
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4. A área de jogo é clara e livre de
distrações.
B. Um jogador que usa o tempo excessivo
recebe um aviso pela primeira violação.
Um jogador que usa o tempo excessivo
após ser avisado durante a rodada recebe
um lance de penalidade. Veja 811.F.5 para
um jogador que está ausente quando é a
sua vez de lançar.
802.04 Lançar no Tee
A. O jogo começa em cada buraco, com o
jogador lançando de dentro da área de tee
do buraco. Uma “área de tee”, ou “tee”, é
a área delimitada pelas bordas de um “tee
pad”, se houver. Caso contrário, é a área
que se estende três metros
perpendicularmente atrás da linha de tee
designada. A linha do tee é a linha na
frente da área de tee, ou a linha entre as
bordas externas de dois marcadores de
tee.
B. Quando o disco é soltado, o jogador
deve ter pelo menos um ponto de apoio
dentro da área de tee e todos os pontos de
apoio devem estar dentro da área de tee.
Um ponto de apoio é qualquer parte do
corpo do jogador que esteja, no momento
do lançamento, em contato com a
superfície de jogo ou qualquer outro
objeto que forneça apoio. É permitido ao
jogador ter um ponto de apoio fora da
área de tee antes ou depois, mas não no
momento em que o disco for soltado.
C. Um jogador que viola o 802.04.B
cometeu uma violação de posicãó e recebe
um lance de penalidade.
802.05 Lugar
A. O lugar é o local na superfície de jogo
sobre o qual o jogador se posiciona para
lançar. A superfície de jogo é uma

superfície, geralmente o chão, capaz de
suportar o jogador e da qual uma posição
pode ser razoavelmente tomada. Uma
superfície de jogo pode existir acima ou
abaixo de outra superfície de jogo. Se não
for claro se uma superfície é uma
superfície de jogo, a decisão é tomada pelo
Diretor ou por um Oficial.
B. O lugar para o primeiro lançamento em
um buraco é a área de tee.
C. Uma zona de queda (Drop Zone) é um
lugar. Uma zona de queda é uma área do
caminhoo, conforme designada pelo
Diretor, a partir da qual um lance é feito
sob certas condições. Uma zona de queda
podendo ser marcada e jogado da mesma
maneira que uma área de tee, ou da
mesma maneira que um lugar marcada.
Uma área de tee pode ser usada como
uma zona de queda (Drop Zone).
D. Em todos os outros casos, o lugar é um
retângulo com 20 cm de largura e 30 cm de
comprimento, centrado na linha de jogo
atrás da borda traseira do “disco
marcador”. A linha de jogo é a linha
imaginária na superfície de jogo que se
estende do centro do cesto através e além
do centro do disco marcador. O disco
marcador, ou “marker”, é o disco usado
para marcar o lugar de acordo com 802.06.
802.06 Marcando o lugar
A. A posição de um disco jogado na
superfície de jogo dentro dos limites marca
o lugar.
B. Como alternativa, o jogador pode
marcar o lugar colocando um mini disco
marcador na superfície de jogo, tocando a
frente do disco lançado na linha de jogo.
Um disco mini marcador é um disco
pequeno, não usado no jogo, que está em
conformidade com os PDGA Technical
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Standards para discos mini marcador.
C. Quando o disco lançado não estiver na
superfície de jogo, ou quando o lugar for
movida por regra, o jogador marcará o
lugar colocando um mini disco marcador
de acordo com a regra aplicável.
D. Marcar o lugar de uma maneira
diferente da descrita acima é uma violação
de marcação. Um jogador recebe um aviso
para a primeira violação de marcação. Um
jogador recebe um lance de penalidade
por cada violação subsequente de
qualquer regra de marcação durante a
rodada.
802.07 Posição
A. Se o lugar foi marcada por um disco
marcador, quando o disco é lançado, o
jogador deve:
1. Tenha pelo menos um ponto de apoio
que esteja em contato com o lugar; e,
2. Não tenha um ponto de apoio mais
próximo do cesto do que a borda traseira
do disco marcador; e,
3. Tenha todos os pontos de apoio dentro
dos limites.
B. Uma zona de queda é jogada como uma
área de tee. Consulte 802.04.B.
C. Um jogador que viola 802.07.A ou
802.07.B cometeu uma violação de posição
e recebe um lance de penalidade.
803 Obstáculos e alívio
803.01 Obstáculos Móveis
A. Um jogador deve escolher a posição que
resulta no menor movimento de qualquer
obstáculo que seja parte permanente ou
integral do caminho. Depois que uma
posição é adotada, o jogador não pode
mover um obstáculo para abrir espaço
para um movimento de lance. É legal que o
movimento de lance de um jogador cause

movimento acidental de um obstáculo.
B. Um jogador não tem permissão para
mover nenhum obstáculo no caminho,
com as seguintes exceções:
1. Um jogador pode mover obstáculos
casuais que estão parcial ou
completamente no lugar ou na área de
posição, independentemente de se
estenderem à frente ou atrás do lugar. Um
obstáculo casual é qualquer item ou
coleção de detritos soltos (como pedras,
folhas, galhos ou galhos não conectados)
ou qualquer item designado pelo Diretor.
2. Um jogador pode solicitar que outras
pessoas se movam ou que sejam seus
pertences.
3. Um jogador pode restaurar o
equipamento do caminho para o seu
devido funcionamento, incluindo a
remoção de obstáculos.
C. Um jogador que move qualquer
obstáculo no caminho diferente do
permitido acima recebe um lance de
penalidade.
803.02 Alívio dos Obstáculos
A. Um jogador pode obter alívio dos
seguintes obstáculos que estão sobre ou
por trás do lugar: veículos a motor, insetos
ou animais nocivos, pessoas ou qualquer
item ou área, conforme designado pelo
Diretor. Para obter alívio, o jogador pode
marcar um novo lugar que está na linha de
jogo, mais distante do cesto, no ponto
mais perto que fornece alívio.
B. Se um grande obstáculo sólido impedir o
jogador de se posicionar legalmente atrás
do marcador, ou de marcar um disco acima
ou abaixo da superfície de jogo, o jogador
poderá marcar uma novo lugar
imediatamente atrás desse obstáculo na
linha de jogo.
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C. Um jogador que recebe alívio diferente
do permitido acima recebe um lance de
penalidade.
D. Um jogador pode eleger a qualquer
momento um alívio opcional por
declarando sua intenção ao grupo. O lugar
pode então ser realocada marcando um
novo lugar que está mais distante do cesto
e está na linha de jogo. Um lance de
penalidade é adicionado à pontuação do
jogador.
E. Nenhum lançamento de penalidade será
adicionado se um alívio opcional estiver
sendo realizado após uma penalidade
aplicada a um disco “Out-of-bounds” ou
acima de dois metros.
803.03 Danificando o caminho
A. Um jogador que intencionalmente
danifique qualquer parte do caminho
recebe dois lances de penalidade. O
jogador também pode ser desqualificado
do torneio, de acordo com a Seção 3.03 do
Manual da Competição.
804 Rotas regulamentadas
804.01 Rotas e objetos mandatórios
A. Uma rota mandatória restringe o
trajectorio que o disco pode seguir até o
cesto. É definido por um ou mais objetos
mandatórios. Cada objeto mandatório
indica se a rota obrigatória passa para a
esquerda, direita, abaixo ou acima dela. Os
mandatários mais comuns são: um único
mandatório, que define uma rota
obrigatória para a direita ou esquerda; um
duplo mandatório, que define uma rota
obrigatória entre dois mandatários únicos;
e um duplo mandatório com restrição de
altura, que adiciona um limite superior a
um duplo mandatório.

804.02 Rotas proibidas
A. Linhas mandatórias
1. Uma linha mandatória é uma linha na
superfície de jogo marcada pelo Diretor
para indicar quando um disco perdeu um
mandatório.
2. Se nenhuma linha foi marcada para um
único mandatório, ela é definida como
uma linha reta que se estende
indefinidamente do centro do objeto
mandatório no lado incorreto,
perpendicular à linha que conecta o objeto
mandatório ao objeto mandatório
anterior, ou se não há mandatória
anterior, o tee.
3. Se nenhuma linha foi marcada para um
duplo mandatório, existem duas linhas,
uma para cada objeto mandatório. Cada
linha é definida como descrito acima para
mandatórios únicos.
4. Uma mandatoriedade dupla também
pode ter restrição de altura; nesse caso, há
uma terceira linha conectando os dois
mandatórios, com o lado incorreto acima
ou abaixo da linha.
B. Um lance perde um mandatório se, pela
direção do lugar anterior, cruzar
completamente uma linha mandatória e
parar sem retornar pela linha (um lance ou
sequência de um lances que cruzam a linha
nas duas direções é considerado não ter
cruzado a linha).
C. Um jogador que faz um lance que perde
um mandatário recebe um lance de
penalidade. O lugar para o próximo lance é
a zona de queda para o mandatório ou, se
nenhuma zona de queda foi designada, o
lugar anterior.
D. O mandatório mais perto, cuja linha
mandatório é cruzada pela linha entre a
lugar e o cesto, é considerado o cesto de
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todas as regras relacionadas à marcação
do lugar, postura, obstáculos e alívio, com
uma exceção: 806.01 Putting Area.

uma determinação tenha sido feita,
considera-se que o disco parou acima de
dois metros.

805 Posições Reguladas
805.01 Estabelecendo uma posição
A. Um disco lançado estabelece uma
posição em que ele primeiro pára.
B. Um disco lançado é considerado em
repouso quando ele para de se mover. Um
disco na água ou na folhagem é
considerado em repouso quando se move
apenas como resultado do movimento da
água, da folhagem ou do vento.
C. Se um disco parar primeiro acima ou
abaixo da superfície de jogo, sua posição
estará na superfície de jogo diretamente
abaixo ou acima do disco.
D. Se um disco jogado se partir em
pedaços, sua posição é a da maior.

805.03 Disco perdido
A. Um disco é declarado perdido se o
jogador não conseguir localizá-lo dentro de
três minutos após ter chegado à área onde
se pensa estar. Qualquer jogador do grupo
ou um Oficial pode começar o tempo dos
três minutos e deve informar ao grupo que
o tempo começou.
B. Todos os jogadores do grupo devem
ajudar na busca pelo disco. Não fazer isso é
uma violação de cortesia.
C. Um jogador cujo disco foi declarado
perdido recebe uma penalidade. O
próximo lançamento é feito do lugar
anterior. Se uma zona de queda foi
designada para discos perdidos no buraco,
o jogador pode lançar a partir da zona de
queda em vez da lugar anterior.
D. Se for descoberto antes da conclusão do
torneio que o disco de um jogador que foi
declarado perdido foi removido ou
retirado, dois lances são subtraídos da
pontuação do jogador para aquele buraco.
E. Se uma zona de queda foi fornecida para
discos perdidos, o Diretor pode permitir
que os jogadores sigam diretamente para a
zona de queda ao custo de dois lances de
penalidade.

805.02 Disco acima de dois metros
A. A regra de dois metros refere-se às
regras em 805.02. Não está em vigor, a
menos que o Diretor declare que está em
vigor. O Diretor pode declarar a regra de
dois metros em vigor para todo o caminho,
para determinados buracos e / ou para
objetos individuais.
B. Se a regra de dois metros estiver em
vigor quando um disco pousar pelo menos
dois metros acima da superfície de joga
interna (conforme medido do ponto mais
baixo do disco até a superfície de jogo
diretamente abaixo dela), o jogador recebe
um lance de penalidade. A posição do
disco está na superfície de jogo
diretamente abaixo do disco.
C. Um disco suportado pelo cesto para o
buraco que está sendo jogado não está
sujeito à regra de dois metros.
D. Se o lançador mover o disco antes que

806 Áreas Reguladas
806.01 Área de lance feito (Putting area)
A. Qualquer lance feito a 10 metros do
cesto, medido da parte traseira do disco do
marcador até a base do cesto, é uma putt.
B. Depois de ter lançado um putt, o
jogador deve demonstrar controle total do
equilíbrio por trás do disco marcador antes
de avançar em direção ao cesto. Um
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jogador que não o fez cometeu uma
violação de posição e recebe um lance de
penalidade.
806.02 Fora dos limites (Out-of-bounds)
A. Uma área fora dos limites (OB) é uma
área designada pelo Diretor da qual um
disco não pode ser jogado e dentro do qual
uma posição não pode ser tomada. A linha
fora dos limites faz parte da área fora dos
limites. Qualquer área do caminho que não
esteja fora dos limites está dentro dos
limites.
B. Um disco está fora dos limites se sua
posição estiver clara e completamente
cercada por uma área fora dos limites.
C. Um disco que não pode ser encontrado
é considerado fora dos limites se houver
evidências convincentes de que o disco
parou dentro de uma área fora dos limites.
Na ausência de tais evidências, o disco é
considerado perdido e a jogo prossegue de
acordo com a regra 805.03.
D. Um jogador cujo disco está fora dos
limites recebe uma penalidade. O jogador
pode jogar o próximo lance de:
1. O lugar anterior; ou,
2. Um lugar designado por um disco
marcador colocado na superfície de jogo
em qualquer ponto da linha de um metro
que é perpendicular à linha fora dos limites
no ponto em que o disco foi o último
dentro dos limites; ou,
3. Se um lugar perpendicular, conforme
descrito acima, não estiver disponível, um
lugar designado por um disco marcador
colocado na superfície de jogo no ponto
mais perto do local onde o disco foi
passado pela última vez e a um metro de
distância de qualquer área fora dos limites.
As opções acima para uma área fora dos
limites podem ser limitadas pelo Diretor

apenas com a aprovação prévia do PDGA
Manager.
A discreção do Diretor, o jogador pode
adicionalmente optar por jogar o próximo
lance de:
4. Dentro da zona de queda designada; ou,
5. Um lugar designado por um disco
marcador colocado na superfície de jogo
em qualquer ponto da linha de um metro
que é perpendicular à linha fora dos limites
no ponto mais perto da posição do disco.
E. Se a posição do disco lançado estiver
dentro dos limites e dentro de um metro
de uma linha fora dos limites, o lugar pode
ser realocada para um novo lugar em
qualquer ponto da linha de um metro que
se estende perpendicularmente ao ponto
mais perto aponte na linha fora dos limites
e passe pelo centro do disco lançado.
F. A linha fora dos limites estende um
plano vertical. Ao marcar dentro de um
metro da linha fora dos limites, o alívio de
um metro pode ser obtido de qualquer
ponto para cima ou para baixo no plano
vertical.
G. Se uma zona de queda foi fornecida
para uma área fora dos limites, o Diretor
pode permitir que os jogadores sigam
diretamente para essa zona de queda ao
custo de dois lance de penalidade.
H. Se o lançador mover o disco antes que
uma determinação sobre seu status fora
dos limites tenha sido feita, o disco será
considerado fora dos limites.
806.03 Area Casual
A. Uma área casual é a água casual, ou
qualquer área especificamente designada
como uma área casual pelo Diretor antes
da rodada. Água casual é qualquer corpo
de água que esteja dentro dos limites e
não tenha sido explicitamente declarado
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pelo Diretor como estando em jogo.
B. Para obter alívio de uma área casual, o
lugar do jogador pode ser realocada para o
lugar mais perto, mais distante do cesto na
linha de jogo, no ponto mais perto que
fornece alívio (a menos que um alívio
casual maior seja anunciado pelo Diretor).
806.04 Área de alívio
A. Uma área de alívio é uma área
designada pelo Diretor a partir da qual um
disco não pode ser jogado ou qualquer
área dentro da qual os jogadores sejam
proibidos por lei de entrar. Uma área de
alívio é jogada como uma área fora dos
limites, com a exceção de que nenhum
lance de penalidade é avaliado para um
jogador cujo disco parar em uma área de
alívio.
806.05 Perigo
A. Um perigo é uma área designada pelo
Diretor que incorre em uma penalidade.
B. Um disco está em perigo se sua posição
estiver clara e completa, cercada pelo
perigo.
C. Um jogador cujo disco está em perigo
recebe uma penalidade. O lugar não é
realocada.
D. Se o lançador mover o disco antes de
determinar se está em perigo, o disco será
considerado em perigo.
807 Concluindo o Buraco
A. Um alvo é um dispositivo cujo objetivo é
determinar claramente a conclusão de um
buraco. Um alvo de cesto é projetado para
pegar discos e geralmente consiste em
uma bandeja, correntes e um suporte de
corrente montado em um poste. Um alvo
de objeto geralmente tem uma área de
alvo marcada.

B. Para concluir um buraco com um alvo de
cesto, o lançador deve soltar o disco e
entrar no alvo acima da parte superior da
bandeja e abaixo da parte inferior do
suporte da corrente, e ficar apoiado no
alvo.
C. Para completar um buraco com um alvo
de objeto, o lançador deve soltar o disco e
atingir a área de destino marcada do
objeto.
Nota do tradutor:
Nas regras acima e abaixo, usamos
"cesto" em vez de "alvo" para facilitar o
entendimento das regras do jogo.
808 Pontuação
A. O jogador listado primeiro tem a
responsabilidade principal de pegar a nota
de pontoaçáo do grupo.
B. Os jogadores do grupo mantêm a
pontuação proporcionalmente, a menos
que um jogador ou um apontador seja
voluntário para manter a pontuação mais e
isso é aceitável para todos os jogadores do
grupo.
C. Após cada buraco ter sido completado, o
apontador registra a pontuação de cada
jogador do grupo de uma maneira que
torna cada pontuação clara para todos os
jogadores do grupo. Quaisquer avisos ou
lances de penalidade devem ser anotados
juntamente com a pontuação do buraco.
D. A pontuação de um jogador em um
buraco é o número total de lance,
incluindo lances de penalidade. A
pontuação total da rodada é a soma de
todas as pontuações no buraco, mais os
lances de penalidade adicionais. O uso de
qualquer coisa que não seja um número
como pontuação (incluindo a falta de
pontuação) está sujeito a penalidade,
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conforme descrito abaixo em 808.G.2.
E. Se houver discordância sobre a
pontuação que um jogador registra, o
grupo revisa o buraco e tenta chegar à
pontuação correta. Se o grupo não
conseguir chegar a um consenso sobre a
pontuação do jogador, eles procuram a
ajuda de um Oficial ou do Diretor o mais
rápido possível. Se todos os jogadores do
grupo concordarem que uma pontuação
está incorreta, a pontuação poderá ser
corrigida antes que o nota de pontuação
seja entregue.
F. Todos os jogadores são responsáveis por
entregar suas nota de pontuação dentro
de 30 minutos após a conclusão de uma
rodada, ou seja, quando o último grupo no
caminho completou seu buraco final e teve
tempo razoável para entregar suas nota de
pontuação. A não entrega de uma nota de
pontuação a tempo resulta na adição de
dois lances de penalidade à pontuação de
cada jogador listado na nota de atraso.
G. Depois que a nota de pontuação for
entregue, a pontuação total registrada será
final, exceto nas seguintes circunstâncias:
1. Os lances de penalidade podem ser
adicionados ou removidos até que Diretor
declara o torneio encerrado ou todos os
prêmios tenham sido distribuídos.
2. Se a pontuação total estiver incorreta,
incorretamente registrada ou ausente, dois
lances de penalidade serão adicionados à
pontuação total correta. Essas lances de
penalidade não são adicionadas quando a
pontuação é ajustada para outras violações
determinadas após o jogador ter entregue
um nota de pontuação de outra forma
correto.
809 Outras lances
809.01 Lançamento abandonado

A. Um jogador pode optar por abandonar
um lance mais recente por declarando sua
intenção ao grupo. O lance abandonado e
um lance de penalidade são contados na
pontuação do jogador, e o jogador joga
com o lugar com a qual o lance
abandonado foi feito. Os lances de
penalidade incorridos pelo lance
abandonado são desconsiderados.
809.02 Lance provisório
A. Um lance provisório é um lance extra
que não é adicionado à pontuação do
jogador se não for utilizado no final do
buraco. O jogador deve informar ao grupo
que um lance é provisório antes de ser
feito.
B. Lançamentos provisórios são usados:
1. Para economizar tempo. Um jogador
pode declarar um lance provisório a
qualquer momento:
a. O status de um disco não pode ser
prontamente determinado porque pode
estar perdido, fora dos limites ou por ter
sido mandatório; e,
b. O grupo concorda que um lance
provisório pode economizar tempo.
O lançador continua o lance de qualquer
um dos dois lances considerados pelo
grupo ou por um Oficial como resultado o
lugar correta.
2. Recorrer de uma decisão quando houver
diferentes lugares resultantes. Um
conjunto de lances provisórios pode ser
realizado para concluir um buraco como
parte de um apelo quando um jogador do
grupo discorda de uma decisão do grupo e
um Oficial não está prontamente
disponível, ou se um jogador do grupo
deseja apelar da decisão de um Oficial. As
pontuações dos dois conjuntos de lances
são registradas. Depois que a apelação for
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resolvida, apenas a pontuação do conjunto
correto de jogadas é contada.
809.03 Lance prática
A. Um lance de prática é qualquer lance
que não é feito como uma tentativa
competitiva de mudar o lugar, exceto um
lance que é feito para anular um disco não
utilizado ou para devolver um disco a um
jogador e que percorre menos de cinco
metros no ar. Uma queda não é um tiro de
prática. Os lances de prática são
desconsiderados.
B. Um jogador recebe um lance de
penalidade por fazer um lance de prática; o
lançamento em si é desconsiderado.
810 Interferência
A. Se um disco lançado se mover depois de
descansar na área de jogo, ele será
substituído pelo local onde foi parar,
conforme acordado pelo grupo. Um disco
lançado que foi parar em outro lugar não
precisa ser substituído, e sua posição se
baseia no local onde foi parar pela primeira
vez, conforme acordado pelo grupo.
B. Um disco marcador que foi movido é
substituído por seu local original, conforme
acordado pelo grupo.
C. Um disco lance que atinge uma pessoa
ou animal é jogo onde ele descansa.
D. Um disco lançado cujo curso foi
intencionalmente alterado recebe uma
posição no ponto de contato, conforme
acordado pelo grupo. O lançador pode
optar por jogar com o lugar resultante ou
abandonar o lançe sem penalidade.
E. Um jogador que intencionalmente
interfira com um disco de qualquer uma
das seguintes maneiras recebe dois lances
de penalidade:
1. Alterar o curso de um disco jogado

(exceto para evitar ferimentos); ou,
2. Mover ou ocultar um disco ou disco
marcador (exceto no processo de
identificação, recuperação, marcação ou
conforme permitido por 810.H).
F. Se um jogador ou seu equipamento
interferir no seu próprio lance, o jogador
recebe um lance de penalidade. O disco é
jogo no local em que primeiro pára. Veja
810.E para interferência intencional.
G. Os jogadores não devem ficar em pé ou
deixar seu equipamento onde possam
ocorrer interferências com um disco em
jogo. Um jogador pode exigir que outros
jogadores se movam a si mesmos ou a seus
equipamentos, se algum deles puder
interferir no lance. A recusa em fazer isso é
uma violação de cortesia.
H. Um disco em jogo que foi jogado por
outro lançador e que repousa sobre ou
atrás do lugar pode ser movido. Depois
que o lançador lance, o disco do outro
jogador é substituído para onde parou,
conforme acordado pelo grupo.
811 Jogo errado
A. É de responsabilidade do jogador jogar o
caminho corretamente. Antes do início do
jogo, espera-se que os jogadores
participem da reunião dos jogadores
(player´s meeting), a fim de aprender
sobre quaisquer condições especiais que
possam existir no caminho, incluindo
buracos extras, áreas de tee alternadas,
posicionamentos alternados de cesto,
áreas fora dos limites, mandatários e zonas
de queda.
B. Ocorreu uma falta de interpretação se o
jogador não conseguiu completar todos os
buracos no caminho corretamente e na
ordem correta, ou jogou de um lugar
incorreta para qualquer lance.
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C. Se um erro de jogo for descoberto
depois que a nota de pontuaçáo for
entregue, o jogador recebe dois lances de
penalidade.
D. Um erro de interpretação não é uma
violação de posiçao, nem é uma prática de
lance.
E. Um jogador que deliberadamente exibe
errado no caminho para obter vantagem
competitiva pode ser desqualificado de
acordo com a Seção 3.03 do Manual da
Competição.
F. Tipos de erros do jogo:
1. Lugar incorreta. O jogador lancou no
lugar que não é o lugar correta. Por
exemplo, o jogador possui:
a. Partir de uma área do Tee que não é a
área do Tee correta para o buraco atual;
ou,
b. Lançado de um lugar que não seja a
estabelecida pelo disco lançado; ou,
c. Jogado um disco fora dos limites como
se estivesse dentro dos limites; ou,
d. Lançado de um lugar estabelecida por
um lance anterior que perdeu um
mandatório; ou,
e Jogado um disco em uma área de alívio
como se não estivesse em uma área de
alívio.
Se nenhum lançamento subsequente tiver
sido feito após o lançamento incorreto,
esse lançamento será desconsiderado. O
jogador joga no lugar correta e recebe um
lance de penalidade pelo erro. Se um lance
adicional foi feito após o lance errado, o
jogador continua o jogo e recebe dois
lances de penalidade pelo erro.
2. Cesto errado. O lançador concluiu o jogo
em um cesto que não é o cesto correto
para o buraco que está sendo jogado. Se
nenhum lançamento subsequente foi feito,
o jogo continua com o lugar resultante. Se

o alvo for um alvo de cesta, o disco estará
acima da superfície de jogo e o jogo será
realizada de acordo com 805.01.C. Se o
jogador lançar no próximo buraco, dois
lances de penalidade serão adicionados à
pontuação do buraco mal jogado.
3. Falha ao concluir um buraco. O jogador
terminou a rodada ou jogou em um buraco
sem ter completado um buraco anterior. A
pontuação do buraco mal jogado é o
número de lances feitos, mais um por
completar o buraco, mais dois lances de
penalidade jogo errado. Falhar
intencionalmente em completar um
buraco constitui uma retirada da
competição.
4. Jogo não sequencial. O lançador
completou o jogo em um buraco na ordem
errada. O jogador continua a jogar o
caminho na ordem correta.
Independentemente do número de
buracos jogados na ordem errada durante
a rodada, um total de dois lances de
penalidade é adicionado à pontuação total
do jogador pela falta de jogo. A pontuação
para qualquer buraco concluído é mantida.
5. Furo perdido devido a chegada tardia ou
ausência. Se um jogador não estiver
presente para lançar quando for o próximo
na ordem de lance e permanece ausente
por pelo menos 30 segundos, o jogador
não fará mais lance no buraco. A
pontuação do jogador no buraco é PAR
mais quatro. PAR é a pontuação que se
espera que um jogador experiente faça em
um determinado buraco com um jogo sem
erros em condições climáticas normais,
conforme determinado pelo Diretor. Veja a
Seção 1.05.B do Manual da Competição
para determinar a chegada tardia.
6. Buraco omitido. A rodada foi concluída e
o jogador deixou de jogar um ou mais
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buracos. O jogador recebe uma pontuação
de PAR mais quatro por cada buraco não
jogado.
7. Buraco incorreto. O jogador completou
um buraco que não faz parte do caminho
daquela rodada, em vez de um buraco que
faz parte do caminho da rodada. Dois
pênaltis são adicionados à pontuação do
jogador no buraco.
8. Buraco extra. O jogador completou um
buraco que não faz parte do caminho
daquela rodada. Dois lances de penalidade
são adicionados à pontuação total do
jogador. Os lances feitos no buraco extra
não são contados.
9. Buraco ou grupo inicial errado. O
jogador começou a jogar em um buraco ou
em um grupo diferente daquele ao qual foi
designado. O jogador continua lance e os
dois lances são adicionados à pontuação
do jogador no primeiro buraco jogado.
812 Cortesia
A. Um jogador não deve:
1. Lançamento se o lance puder ferir
alguém ou distrair outro jogador; ou,
2. Lance fora de ordem sem
consentimento ou quando isso impactaria
outro jogador; ou,
3. Envolver-se em ações perturbadoras ou
antidesportivas, como:
a. Gritar (a menos que avise alguém que
corre o risco de ser atingido por um disco),
b. Maldição,
c. Golpear, chutar ou lançar equipamentos
do parque ou equipamentos de jogadores,
d. Movendo-se ou falando enquanto outro
jogador está lançando,
e Avançando a frente do lançador do mais
distante do cesto, ou,
4. Deixar o equipamento onde possa
distrair outros jogadores ou interferir com

um disco lançado; ou,
5. Lixo, incluindo bitucas de cigarro; ou,
6. Permita que a fumaça perturbe outros
jogadores.
B. Um jogador deve:
1. Execute as ações esperadas pelas regras,
incluindo:
a. Ajudando a encontrar um disco perdido;
e,
b. Movendo o equipamento quando
solicitado; e,
c. Mantendo a pontuação corretamente.
2. Assista os outros membros do grupo
lançando, a fim de garantir a conformidade
com as regras e ajudar a encontrar discos.
C. Um jogador recebe um aviso pela
primeira violação de qualquer regra de
cortesia. Cada violação subsequente de
qualquer regra de cortesia por esse
jogador na mesma rodada incorre em um
lance de penalidade. Uma violação de
cortesia pode ser convocada ou
confirmada por qualquer jogador afetado
ou por um Oficial. Violações de cortesia
repetidas podem resultar em
desqualificação pelo Tour Diretor.
813 Equipamentos
813.01 Disco ilegal
R. Os discos usados no jogo devem atender
a todas as condições estabelecidas nas
normas técnicas do PDGA. (PDGA Technical
Standards).
B. Um disco que foi modificado após a
produção de modo a alterar suas
características originais de vôo é ilegal,
exceto o desgaste do uso durante a jogo e
o lixamento moderado dos discos para
suavizar imperfeições ou arranhões no
molde. Discos excessivamente lixados ou
pintados com um material de espessura
detectável são ilegais. A adição de um
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dispositivo para facilitar a localização de
um disco (por exemplo, pó de luz, fita ou
giz) é permitida somente quando o
Diretoria tiver anunciado uma partida
noturna ou de neve.
C. Um disco que está rachado ou tem um
buraco é ilegal.
D. Um disco que é questionado por outro
jogador ou oficial é ilegal, a menos que
seja posteriormente aprovado pelo
Diretor.
E. Um jogador que lança um disco ilegal
durante o jogo recebe dois lances de
penalidade. Um jogador que lança
repetidamente um disco ilegal pode ser
desqualificado de acordo com a Seção 3.03
do Manual da competição PDGA.
F. Todos os discos usados na jogo, exceto
os discos marcadores, devem ser marcados
exclusivamente. Um jogador recebe um
aviso para o primeiro lançamento de um
disco não marcado. Um jogador recebe um
lançamento de penalidade por cada
lançamento subsequente de um disco não
marcado.

que seja posteriormente aprovado pelo
Tour Diretor.
C. Um jogador recebe dois lances de
penalidade, se observado a qualquer
momento durante uma rodada, usando um
dispositivo ilegal. Um jogador que usa
repetidamente um dispositivo ilegal pode
estar sujeito à desqualificação de acordo
com a Seção 3.03 do Manual da
competição PDGA.

813.02 Dispositivo ilegal
A. Um jogador não deve usar nenhum
dispositivo que ajude diretamente a fazer
um lance. São permitidos dispositivos que
reduzam ou controlem a abrasão da pele
(como luvas, fita adesiva, ataduras ou
gaze) e itens médicos (como joelheiras ou
tornozelos) sempre. Não é permitido
colocar um objeto como auxílio direcional.
Um item como uma toalha ou uma
almofada pode ser colocado sobre o lugar,
desde que não tenha mais de um
centímetro de espessura quando
compactado.
B. Um dispositivo que é questionado por
outro jogador ou oficial é ilegal, a menos

A.02 Ordem do jogo
A. A ordem de lance para os pares de
oponentes no mesmo grupo segue a
ordem de nota de puntaçáo.
B. Dentro de cada par de oponentes, o
jogador listado primeiro em nota de
puntaçáo lança primeiro no primeiro
buraco. Em todos os buracos
subsequentes, o jogador que ganhou o
buraco anterior lança primeiro. Os laços
não alteram a ordem de lançamento.

Apêndice A: Jogo entres equipas
A.01 Geral
A. No jogo entres equipas, um par de
jogadores compete entre si em um esforço
para vencer cada buraco durante a rodada.
O jogador que ganhar mais buracos vence
a partida.
B. As Regras de Jogo do PDGA (que
descrevem o jogo de medalhas) devem ser
usadas, exceto quando substituídas por
essas regras.
C. Um par de oponentes joga em um grupo
com pelo menos um outro par, ou um
Oficial.

A.03 Penalidades
A. Apenas o oponente de um jogador pode
invocar uma violação ou avisar um jogador.
Qualquer jogador do grupo ou um oficial
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pode confirmar a chamada.
B. Penalidades e avisos avaliados entre os
orifícios se aplicam ao próximo orifício.
A.04 Pontuação
R. A pontuação no jogo entres equipas é
registrada em termos de qual jogador
ganhou mais buracos em um determinado
ponto. A partida começa com o par
empatado ou todo quadrado. À medida
que a partida avança, o jogador que
ganhou mais buracos está em “cima” das
muitos buracos; seu oponente está em
“baixo” das muitos buracos.
B. Um jogador ganha um buraco
completando o buraco em menos lances
que seu oponente. O jogador que venceu o
buraco recebe uma pontuação de 1. O
outro jogador não recebe pontuação, o
que pode ser indicado por um traço. Se os
dois jogadores completarem o buraco com
o mesmo número de lances, nenhum dos
jogadores receberam pontuação.
C. Um jogador pode perguntar ao seu
oponente quantos lances eles fizeram no
buraco atual. Um jogador que relata
falsamente esse número perde o buraco.
A.05 Concedendo
A. Um jogador pode conceder uma partida
a qualquer momento antes da conclusão
da partida. O oponente vence a partida.
B. Um jogador pode conceder um buraco a
qualquer momento antes de ambos terem
completado o buraco. O oponente vence o
buraco.
C. Um jogador pode conceder o próximo
lançamento do seu oponente. O lance é
considerado como tendo completado o
buraco.
D. Um par de jogadores pode concordar
em laço no buraco que está sendo jogado.

E. Uma concessão não pode ser recusada
ou retirada.
A.06 Ganhando a partida
A. Quando um jogador está com mais
buracos em cima do que existem outros
buracos a serem disputados, esse jogador
venceu a partida.
B. Se um par de jogadores estiver
quadrado no final da rodada, a partida será
empatada. O Tour Diretor decide se e
como os laços devem ser rompidos.
Apêndice B: Duplas e Jogo em Equipe
B.01 Geral
A. Uma equipe de duplas consiste em dois
jogadores. Formatos alternativos com
diferentes tamanhos de equipe são
possíveis e podem ser extrapolados dessas
regras.
B. As Regras de Jogo do PDGA devem ser
usadas, exceto quando substituídas por
essas regras.
B.02 Ordem do jogo
A. A ordem de lançamento do primeiro
buraco é a ordem em que as equipes estão
listadas no nota de pontuaçáo. A ordem de
lançar em todas as TEEs subseqüentes é
determinada pelas pontuações no buraco
anterior, para que o time com a menor
pontuação jogue primeiro e assim por
diante. Os laços não alteram a ordem de
lançamento.
B. Depois que todas as equipes tiverem um
lugar que não seja a área de tee, a equipe
cuja lugar estiver mais distante do cesto
será a próxima na ordem de lançamento.
C. Membros de uma equipe que jogam da
mesmo lugar podem lançar em qualquer
ordem.
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B.03 Penalidades
A. As penalidades incorridas por um lance
aplicam-se apenas ao membro da equipe
que fez o lance. Todos os outros avisos e
penalidades são incorridos pela equipe e
são marcados contra a equipe,
independentemente do formato.
B. Qualquer lance que não possa melhorar
a pontuação de uma equipe é um “lance
extra”. Uma equipe cujo membro fez um
“lance extra” recebe um aviso para a
primeira violação e um lance de
penalidade para cada violação
subsequente por qualquer membro da
equipe.
B.04 Lugar
A. Nos formatos em que os dois membros
da equipe jogam no mesmo lugar, um
membro da equipe que lance um lugar
diferente do lugar jogada pelo primeiro
membro a jogar recebe um lance de
penalidade por ser jogo errado.
B. Um lugar sendo jogada pelos dois
membros da equipe deve ser marcada
usando o mesmo disco marcador. Não
fazer isso é uma violação de marcação.
C. Se um lugar sendo jogada por ambos os
membros da equipe for realocada por
qualquer motivo, os dois membros
deverão jogar no lugar realocada.
B.05 Formatos
A. Melhor Lançamento
1. Ambos os membros da equipe jogam da
área de tee. A equipe escolhe qual das
duas posições a jogar para o próximo
lance. Ambos os membros da equipe
jogam no lugar resultante, e a equipe
novamente escolhe qual das duas posições
a jogar e assim por diante.

2. Uma equipe completa um buraco
quando qualquer membro da equipe
termina o buraco.
3. A pontuação de uma equipe em um
buraco é o número de jogadas pelos
lugares que foram jogadas, mais os lances
de penalidade.
4. Se uma equipe pegar um disco lançado
antes de um lugar ter sido escolhida ou
marcada com um disco marcador, a equipe
não poderá escolher esse lançamento. Se
uma equipe pegar os dois discos lançados
sem que um lugar tenha sido marcada, o
segundo disco a ser retirado será
substituído à sua posição original,
conforme acordado pelo grupo, e a equipe
deverá jogar no lugar resultante.
5. Se um membro da equipe estiver
ausente, atrasado ou parar de jogar, o
outro membro da equipe poderá jogar,
mas nenhuma jogada será feita em nome
do membro da equipe ausente. Um
membro da equipe atrasado pode
participar do jogo apenas entre os buracos.
B. Melhor Lançamento Modificado
1. O melhor lançamento modificado é o
mesmo que o melhor lançamento, com a
seguinte variação: O Diretor pode
estabelecer um limite para quando a
equipe usar o lance de tee de cada
membro. A equipe recebe dois lances de
penalidade cada vez que esse limite é
excedido.
C. Pior Lançamento
1. Ambos os membros da equipe jogam da
área de tee. Os oponentes da equipe
escolhem em qual das duas posições a
equipe jogará, com o objetivo de
maximizar a pontuação da equipe no
buraco. Ambos os membros da equipe
lançam no lugar resultante, e seus
oponentes escolhem novamente de quais
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posições resultantes a equipe jogará, e
assim por diante.
2. Uma equipe completa um buraco
quando todos os membros o completam
no mesmo lugar.
3. A pontuação de uma equipe em um
buraco é o número de lances pelo lugar
que foram jogadas, mais os lances de
penalidade.
4. Se uma equipe pegar ou marcar um
disco lançado antes que seus oponentes
tenham escolhido um lugar, o disco será
substituído à sua posição original,
conforme acordado pelo grupo. Os
oponentes então escolhem entre o lugar
resultante do disco movido, o lugar do
outro disco e o lugar anterior como lugar
do disco movido.
5. Se os oponentes escolherem um lugar
claramente favorável, eles poderão ser
desqualificados pelo Tour Diretor.
6. Se um membro da equipe estiver
ausente, atrasado, se retirar ou for
desqualificado, a equipe será
desqualificada.
D. Lançamento difícil
1. Lançamento defícil é o mesmo que Pior
Lançamento, com a seguinte variação:
Uma equipe completa o buraco quando
qualquer membro da equipe o completa.
E. Lançamento alternativo
1. A equipe escolhe qual membro faz o
primeiro lance no primeiro buraco. Cada
membro da equipe lança no lugar
resultante do lançamento do membro
anterior e assim por diante.
2. Uma equipe completa um buraco
quando qualquer membro da equipe
completa o buraco.
3. A pontuação de uma equipe em um
buraco é o número de lances dessa equipe,
mais os lances de penalidade.

4. Um lance do membro incorreto da
equipe é uma falta de jogo e incorre em
um lance de penalidade. O lance é
desconsiderado e o membro correto da
equipe lança. Se um lance adicional for
feito após o lance incorreto do membro da
equipe, a equipe recebe dois lances de
penalidade e o jogo continua.
5. Para qualquer re-lançamento do mesmo
lugar, o mesmo jogador faz o relançamento.
6. A equipe recebe uma pontuação de par
mais quatro por qualquer buraco perdido
por um membro da equipe atrasado ou
ausente. Se um membro da equipe se
retirar ou for desqualificado, a equipe será
desqualificada.
F. Lançamento alternativo modificado
1. O Lançamento Alternativo Modificado é
o mesmo que o Lançamento Alternativo,
com a seguinte variação: O Diretor pode
designar qual membro da equipe faz o
primeiro lançamento em cada buraco.
G. Melhor pontuação
1. Cada membro da equipe joga o buraco
como jogador individual.
2. Uma equipe completa um buraco
quando um membro da equipe completa o
buraco com a menor pontuação potencial
para a equipe.
3. A pontuação de uma equipe em um
buraco é a pontuação mais baixa no
buraco por qualquer membro da equipe,
incluindo os lances de penalidade
incorridos por esse jogador, mais os lances
de penalidade da equipe.
H. Melhor pontuação
1. Cada membro da equipe joga a partir da
área de tee, que inicia duas sequências de
Lançamento Alternativo.
2. Uma equipe completa um buraco
quando uma sequência de Lançamento
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Alternativo completa o buraco com a
menor pontuação potencial para a equipe.
3. A pontuação de uma equipe em um
buraco é a menor pontuação para as duas
seqüências de Lançamento Alternativo,
incluindo os lançamentos de penalidade
incorridos por esse jogador, mais os
lançamentos de penalidade do equipe.
Apêndice C: Recursos
• Regras
• Regras Q & A
• Manual da Competição
• Diretório de cursos
• Padrões técnicos
Apêndice D: Conversões
Todas as medidas listadas nas regras são
fornecidas em unidades métricas. Os
seguintes equivalentes do sistema em
inglês devem ser usados quando nenhum
dispositivo de medição métrica estiver
disponível:
Sistema métrico English System
10 metros 32 pés 10 polegadas
3 metros 9 pés 10 polegadas
2 metros 6 pés 6 polegadas
1 metro 3 pés 3 polegadas
30 centímetros 1 pé
20 centímetros 8 polegadas
1 centímetro 1/2 polegada
Regras Perguntas e Respostas (Q & A)
Aplicação das regras
QA-APP-1
Q:
Existe uma ordem de prioridade para a
qual a violação deve contar se mais de uma
regra se aplicar?
A:
Sim. A violação com a penalidade mais
severa é aplicada. Os laços são quebrados

pelo que aconteceu primeiro. Um único
lance não pode ser penalizado por mais de
uma violação.
QA-APP-2
Q:
Quando várias violações ocorreram em um
único lance, como determino qual regra foi
violada primeiro, considerando que uma
regra não foi violada até que o disco
parasse?
A:
O significado de "primeiro" na regra é o
entendimento comum de quando o disco
entra em um estado em que está violando
uma regra. Um par de regras comum que
pode ser violado durante um único lance é
OB e Mandatório. Nesse caso, você
compararia quando o disco passou pela
última vez para OB e quando cruzou a linha
mandatória, e jogo o que aconteceu
primeiro.
QA-APP-3
Q:
Posso recorrer de uma decisão que foi
tomada em outro jogador do meu grupo?
A:
Sim. O jogador afetado pode então optar
por jogar lances provisórios.
QA-APP-4
Q:
Meu grupo acha que meu disco é OB, mas
acho que não está claro. O benefício da
dúvida não é do jogador? Estou seguro,
certo?
A:
O benefício da dúvida só entra em jogo
como desempate quando o grupo não
pode tomar uma decisão, por exemplo, se
dois jogadores veem o disco como seguro
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e dois o vêem como OB. Se a maioria do
seu grupo pensa que é OB, então é OB.
QA-APP-5
Q:
Meu grupo tomou uma decisão que
acabou errada. Eles me chamaram de
seguro quando eu era realmente OB, então
joguei no lugar incorreta. Eu sou
penalizado?
A:
Talvez. Cabe ao Diretor. Você pode ser
penalizado pelo OB, porque essa é a
decisão correta para esse lance. No
entanto, você não deve ser penalizado por
ter jogado no lugar incorreta (jogo errado),
pois jogou de acordo com a decisão do seu
grupo. Se houver dúvida sobre se uma
decisão está correta, considere jogar uma
lance provisória.
QA-APP-6
Q:
Quais regras se aplicam se eu estiver
jogando em um torneio não autorizado ou
em qualquer outra rodada que não seja do
PDGA?
A:
Se você estiver jogando um evento em que
é anunciado que as regras do PDGA se
aplicam, as Regras do PDGA de Disco Golfo
serão aplicadas, independentemente de o
evento ser sancionado pelo PDGA ou não.
O Manual da Competição se aplica
somente a eventos PDGA. Se nenhum
anúncio tiver sido feito com relação às
regras, você poderá jogar de acordo com
as regras acordadas pelo seu grupo ou
pelos participantes do evento, incluindo as
regras do PDGA.

QA-APP-7
Q:
E se não houver Diretor de Torneio (Tour
Diretor)?
A:
Todos os torneios sancionados pelo PDGA
têm um Tour Diretor. Para eventos não
sancionados ou jogo casual, se alguém
tiver autoridade sobre os jogadores, eles
podem assumir as responsabilidades do
Tour Diretor. Se ninguém quiser ser o Tour
Diretor, você terá que jogar sem algumas
das funções do Tour Diretor. Por exemplo,
pode não haver apelos de decisões de
grupo. Algumas funções do Tour Diretor
podem estar disponíveis de outras
maneiras. Por exemplo, a sinalização do
caminho deve informar em que ordem
lançar nos buracos, onde está fora dos
limites (OB) e outras coisas que
normalmente são abordadas na reunião
dos jogadores ou no livro de caddie.
QA-APP-8
Q:
Todo mundo no meu grupo de jogo é um
oficial certificado. Certas regras exigem
que dois jogadores no grupo ou um oficial
façam a chamada. Apenas um de nós pode
fazer essas ligações, já que somos todos
oficiais?
A:
Não. Para fazer chamadas durante o
torneio, você deve ter sido autorizado pelo
Tour Diretor como oficial do torneio. A
aprovação no teste não o torna um Oficial
do Torneio (referido nas regras como
Oficial). Além disso, os Oficiais têm
restrições para fazer chamadas,
dependendo de estarem jogando ou não.
Um Oficial (incluindo o Tour Director) que
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está jogando não pode atuar como o único
oficial para as chamadas que afetam os
jogadores em sua divisão. Um Oficial que
não estiver jogando pode ser a única
pessoa a fazer uma ligação, onde as regras
indicam que um Oficial pode fazer a
ligação. Um observador pode fazer
chamadas (por exemplo, em relação à
posição de um disco que ficou fora dos
limites) se também for um oficial. Caso
contrário, a chamada deve ser considerada
como entrada para uma decisão do grupo.
QA-APP-9
Q:
Quando um lance não é usado (como um
lance abandonado, um lance provisório
não utilizado, um lance que foi interferido
ou um lance não jogado em duplas), os
lances de penalidade incorridos por esse
lance são ignorados. Quais são as
penalidades exatamente?
A:
Lances de penalidade para: fora dos
limites, perigo, falia mandatória, acima de
dois metros, posição, marcação, alívio
inadequado ou perda de disco. Todas as
outras penalidades e avisos se aplicam.
QA-APP-10
Q:
Vídeo ou outra mídia pode ser usada como
evidência para fazer uma chamada de
regras?
A:
A política da PDGA é que a evidência em
vídeo só pode ser usada para documentar
a má conduta do jogador, conforme
definido na seção 3.03 do Manual da
competição. A evidência de má conduta do
jogador pode ser avaliada a qualquer
momento pelo Comitê Disciplinar da

PDGA. Nenhum outro uso de vídeo ou
outra mídia é permitido com o objetivo de
tomar decisões durante o torneio.
Lançamento
QA-THR-1
Q:
Minha mão que lança esbarrou em um
galho de árvore durante o retrocesso,
derrubando o disco no chão e o disco rolou
para a frente do meu lugar. Isso foi um
lance?
A:
Não. O lançamento começa quando o disco
está avançando na direção pretendida. Um
disco derrubado ou nocauteado antes ou
durante um retrocesso não conta como um
lançamento.
QA-THR-2
Q:
Existem restrições sobre como você lançar
o disco? Por exemplo, você pode dar
somente de mão levantada?
A:
Não há restrições sobre como você lançar
o disco. Você pode jogar revés, armas
laterais, mão levantada ou qualquer outra
maneira que lhe ocorra. Você pode jogá-lo
com o pé, se quiser.

Tempo excessivo
QA-TIM-1
Q:
Se o jogador que está ao lado do lance
estiver ausente, os outros jogadores
poderão avançar e lançar? Isso dá ao
jogador ausente mais tempo para
aparecer?
A:
Não. O jogador seguinte ao jogador
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ausente pode lançar depois de ter
esperado 30 segundos. Se o jogador
desaparecido não aparecer até então, ele
receberá o PAR mais quatro pelo buraco
(essencialmente, esse jogador está
atrasado para esse buraco, semelhante a
estar atrasado para o buraco inicial).
Teeing Off
QA-TEE-1
Q:
Como são designadas as áreas de tee?
A:
Os Diretores podem usar qualquer um dos
vários métodos para definir as áreas de tee
e as zonas de queda. Um único caminho
pode usar mais de um tipo de tee. Em caso
de dúvida, pergunte ao Diretor. Aqui estão
algumas maneiras comuns de designar
áreas de tee:
• Se um tee pad artificial for fornecido e
não tiver marcações, a área de tee será a
área que contrasta com o ambiente em
cor, material, altura e / ou textura.
• Alguns tee pads são construídos com
uma área de acompanhamento na frente.
A área de acompanhamento pode ser de
uma cor diferente ou pode ser a parte na
frente de uma linha de tee marcada. A
parte do suporte que fica atrás da área de
acompanhamento é a área de teeing.
• Se um contorno estiver marcado (seja
uma linha completa ou parcial, ou com
quatro marcadores), a área de marcação
será a área dentro do contorno. Se
marcadores forem usados, a área de teeing
é definida pelas bordas externas dos
marcadores.
• Se nenhum suporte artificial for
fornecido, a área de tee se estende três
metros perpendicularmente atrás da linha
de tee designada. Se uma linha marcar a

linha do tee, a área do tee incluirá a linha
marcada. Se dois marcadores de tee
marcam a linha de tee, a área de tee se
estende para frente e para fora até as
bordas externas dos marcadores de tee.
• Se houver apenas um sinal de tee, ou um
marcador de tee, o tee estará ao lado e
atrás do sinal ou marcador.
QA-TEE-2
Q:
Joguei minha unidade de um suporte de
concreto levantado. Quando soltei, a
frente do meu pé estava pendurada na
borda frontal do suporte. Isso foi uma
violação de posição?
A:
Não. A regra declara que todos os pontos
de apoio devem estar dentro da área de
tee no momento do soltar. “Ponto de
apoio” refere-se a qualquer ponto do
jogador que esteja em contato com a
superfície de jogo (neste caso, o suporte
de tee), em vez de uma parte completa do
corpo, como um pé. A parte do pé que está
pendurada na extremidade não é um
ponto de apoio, porque não está em
contato com a superfície de jogo; portanto,
nenhuma violação ocorreu.
Lugar
QA-LUGAR-1
Q:
Meu lance caiu em uma ponte que
atravessa um riacho de OB. Toco da ponte
ou meu disco é OB, uma vez que está
acima do riacho? E se eu estiver na ponte,
a não ser por terra?
A:
Uma ponte é um exemplo em que uma
superfície de jogo é empilhada
verticalmente acima de outra superfície de
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jogo. Cada superfície de jogo é tratada de
forma independente. A ponte está dentro
dos limites, a menos que o Diretor tenha
declarado OB, independentemente de uma
superfície de jogo acima ou abaixo dela ser
OB. Se a regra de dois metros estiver em
uso, ela não se aplicará porque o disco está
na superfície de jogo, e não acima dela.
Você marca seu lugar na ponte e não há
penalidade.
Marcando o lugar
QA-MAR-1
Q:
Um jogador inexperiente do meu grupo
virou o disco para marcá-lo e jogou a partir
daí. Qual é a ligação?
A:
Isso é uma violação de marcação, pois um
método inadequado foi usado para marcar
o lugar. A primeira violação de marcação
de um jogador resulta em um aviso.

ponto disponível ao longo da linha de jogo.
Posição
QA-STA-1
Q:
Um ponto de apoio é definido como
"qualquer parte do corpo do jogador" que
toque a superfície de jogo. No entanto,
quase sempre há uma camada de roupa,
como um sapato, entre o corpo do jogador
e a superfície de jogo. Isso conta?
A:
Sim. A frase "parte do corpo do jogador"
deve ser interpretada para incluir não
apenas roupas, mas também dispositivos
de mobilidade, como bengalas ou muletas
(desde que estejam fornecendo suporte).

QA-MAR-2
Q:
Posso marcar meu lugar com um mini
marcador, depois decidir colocar o disco
original de volta na posição e pegar o mini
mercador?
A:
Não. Depois de pegar o disco jogado, você
não pode usá-lo como marcador.

QA-STA-2
Q:
Posso segurar um galho ou outro objeto
atrás da meu lugar enquanto “putt”?
A:
Segurar algo por trás de seu lugar para
apoio não é proibido pelas regras, desde
que o objeto esteja dentro dos limites.
Também não deve ser movido, pois é
necessário que você assuma a posição que
resulta no menor movimento possível de
obstáculos no caminho. Você não tem
permissão para se apoiar em outra pessoa,
pois essa pessoa não faz parte do caminho.

QA-MAR-3
Q:
Meu disco está preso em uma árvore,
diretamente acima do tronco. Como faço
para marcar?
A:
Se houver espaço para marcar seu disco
diretamente abaixo, é isso que você faz.
Caso contrário, você marca o primeiro

QA-STA-3
Q:
Nosso caminho tem dois bueiros
horizontais de escoamento de água da
chuva que saem do lado de uma colina
para o “fairway”. Eles têm cerca de um
metro e meio de diâmetro, com grades de
metal sobre suas saídas, com espaços
grandes o suficiente para que os discos

direito autoral (Copyright) PDGA 2020
Página 23

entrem, mas não um jogador. Se um disco
entra em um bueiro, o jogador pode
simplesmente marcar na encosta
diretamente acima da localização do disco
no bueiro sem penalidade, já que o disco
está abaixo da superfície de jogo?
A:
Sim. Dentro do bueiro não há uma
superfície de jogo, mas a encosta acima
dele. Se o Diretor não tiver fornecido
orientações sobre como lidar com discos
que entram nesses bueiros, os jogadores
podem marcar na encosta diretamente
acima do disco, sem penalidade.

um arbusto ou uma árvore. Como você
joga seu próximo lançamento depende da
mesa de piquenique. Se houver espaço
para você se posicionar, mesmo enfiando a
perna por baixo, é isso que você faz. Se o
seu disco estiver em cima da mesa de
piquenique e houver espaço embaixo, é
um lugar acima do solo e você marca
diretamente abaixo dele e toca a partir daí.
Se o disco estiver em cima e não houver
espaço embaixo (por exemplo, uma mesa
de piquenique sólida), você o tocará por
cima, se for razoável. Caso contrário, a
mesa é tratada como um obstáculo sólido
e você marca atrás dela na linha de jogo.

QA-STA-4
Q:
Eu tenho um lugar difícil por uma tacada
curta (putt). Posso colocar o pé de trás no
lugar e o pé da frente no chão à frente do
lugar e depois levantar o pé da frente
antes de soltar? Depois de jogar o disco,
meu impulso me leva para trás de lugar. Eu
chamo isso de putt de "desaparecer".
A:
Sim, isso é permitido. Sua posição era legal
quando você lançou o disco e não passou
do seu lugar (mais perto do buraco) após o
soltar.

QA-OBS-2
Q:
Um galho grande e quebrado (um pé de
diâmetro e oito pés de comprimento) está
na minha posição. Tenho permissão para
movê-lo?
A:
Sim, se você é capaz. Não há limite para o
tamanho de um obstáculo casual, desde
que atenda à definição. Você pode movêlo contanto que seja praticável e jogar
dentro dos 30 segundos permitidos pela
regra de tempo excessivo.

Obstáculos e alívio
QA-OBS-1
Q:
Meu lançamento acabou debaixo de uma
mesa de piquenique. Posso jogar por trás
disso? No topo disso?
A:
Em geral, não. Mesas de piquenique,
juntamente com qualquer outro parque ou
equipamento do caminho, são obstáculos
no caminho. Eles devem ser tratados como
quailquer outros obstáculos, por exemplo,

QA-OBS-3
Q:
Meu disco parou embaixo de um galho de
árvore caído. O galho está claramente
destacado da árvore e se estende de trás
do meu disco para a frente dele. Posso
mover o ramo?
A:
Sim. Se parte do ramo estiver em sua
posição ou atrás de seu marcador, você
poderá movê-lo, mesmo que outra parte
esteja entre seu lugar e o buraco.
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QA-OBS-4
Q:
Um galho solto e quebrado está
pendurado logo atrás do meu marcador,
dificultando a minha posição. Não está
tocando o chão. Tenho permissão para
movê-lo? Recebo alívio casual?
A:
Não. Como não está na seu lugar ou atrás
dela (seu lugar está na superfície de jogo),
ela tem o mesmo status de um ramo
saudável e conectado. Você terá que jogar
com isso.
QA-OBS-5
Q:
Posso obter alívio de plantas irritantes,
como hera venenosa, carvalho venenoso
ou margosos?
A:
Não, a menos que o Diretor tenha
declarado alívio casual para eles. Essas
plantas afetam os jogadores de maneira
diferente e muito raramente representam
um sério risco à saúde. Se o seu disco
entrar em algumas plantas e você não
quiser tocar a partir daí, poderá obter
alívio opcional ou abandonar o
lançamento, ao custo de um lance
penalidade.
QA-OBS-6
Q:
Como faço para marcar no meu lugar
quando meu disco cai em uma área do
caminho que possui folhagem sensível,
protegida, quase extinto ou valiosa?
A:
O Diretor pode declarar que uma área é OB
ou uma área de alívio; nesse caso, você

marca o seu lugar de acordo com a regra
relevante. Se nenhuma direção especial da
área foi anunciada pelo Diretor e você está
proibido de entrar nela, é uma Área de
Socorro e você joga de acordo com a regra
aplicável. Observe que você pode receber
alívio opcional ou abandonar o lance, ao
custo de um lance de penalidade.
QA-OBS-7
Q:
O que posso fazer com uma Tee não
jogável, insegura ou mal marcada?
A:
Se o problema com o tee for um obstáculo
casual que não possa ser facilmente
removido (como água cheia), você poderá
obter um alívio casual atrás do tee.
Nenhum alívio é fornecido para outras
condições adversas do tee, embora você
possa colocar uma toalha para baixo para
fornecer tração se o tee estiver
escorregadio. Se o tee estiver mal
marcado, localize um Oficial ou um jogador
local em outro grupo, se possível, para
ajudar a identificar os limites da área do
tee.
QA-OBS-8
Q:
Há uma enorme teia de aranha bem na
minha frente, onde eu quero jogar. Posso
derrubar?
A:
Somente se pelo menos parte dela estiver
no chão ou atrás do seu lugar; nesse caso,
são detritos e podem ser removidos como
um obstáculo casual. Se estiver apenas na
sua trajetória de voo ou não tocar o chão,
não poderá ser movido.
QA-OBS-9
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Q:
Um jogador aliviado de obstáculos ou de
uma área casual pode voltar ao longo da
linha de jogo para a primeiro lugar
disponível. Qual é o “maior alívio” que o
Diretor pode anunciar?
A:
Maior alívio pode ser uma zona de queda,
um re-lançamento ou a capacidade de
mover de lugar. O alívio (mover de lugar
sem penalidade) é concedido em situações
fora do comum, portanto o Diretor tem
muita margem de manobra para lidar com
situações excepcionais.
Rotas Reguladas
QA-MAN-1
Q:
Meu lançamento foi além do mandatório
no lado incorreto, depois rolou para o
outro lado e terminou abaixo do mando.
Eu ainda sinto falta disso?
A:
Sim. A linha mandatória se estende apenas
para o lado incorreto do mandatória. Não
há linha no lado correto de mandatória,
portanto, volta por esse lado não altera o
status do lance. Você cruzou a linha e não
voltou a atravessá-la, então perdeu o
mandatório. Nota: Se o seu disco cruzou
essa linha e depois voltou à linha, você não
perdeu o mandatória. Uma maneira de
pensar em mandatória é imaginar o rota
do disco como uma corda. Puxe a corda
esticada e veja para qual lado do
mandatória ele passa.
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Um mandatório era marcado no tronco de
uma árvore, com a seta apontando para a
esquerda. O tronco se divide em dois
troncos principais. Meu disco passou entre
os dois troncos superiores. Perdi o
mandatório?
A:
Não é uma ligação fácil, porque o
mandatório é mal definido. Seu grupo
precisará primeiro decidir qual é o objeto
mandatório, ou seja, se um dos dois
troncos superiores é uma continuação do
inferior. Uma vez que isso tenha sido
determinado, seu grupo terá que decidir
em qual lado do objeto seu disco passou.

QA-MAN-2
Q:
Perdi o mandatório e nenhuma zona de
queda foi marcada. Cadê o meu lugar?
A:
Você volta à seu lugar anterior.
QA-MAN-3
Q:

Estabelecendo uma posição
QA-POS-1
Q:
Como faço para marcar um disco em um
local inacessível abaixo da superfície de
jogo como uma fenda? Existe uma
penalidade?
A:
As regras que se aplicam a um disco acima
da superfície de jogo também se aplicam a
um disco abaixo da superfície de jogo. Se
você conseguir localizar seu disco na fenda
e nenhuma posição razoável pode ser
tomado lá, poderá marcar seu lugar
diretamente acima dele na superfície de
jogo, sem penalidade. Se o ponto
diretamente acima do disco estiver no ar
ou dentro de um objeto sólido, marque
seu lugar no primeiro local disponível ao
longo da linha de jogo.
Disco acima de dois metros
QA-2M-1
Q:
A regra de dois metros ainda está em
vigor?
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A:
Por padrão, a regra de dois metros não
está em vigor. O Diretor pode optar por
colocá-lo em jogo durante a maior parte
do torneio que escolher, incluindo
obstáculos específicos. Se isso acontecer,
será abordado na reunião dos jogadores e
/ ou no livro de caddie.
QA-2M-2
Q:
Um disco suportado pelo cesto não está
sujeito à regra de dois metros. Que tal um
disco suportado por outro equipamento do
caminho, como uma tee ou um sinal no
caminho?
A:
Isso ainda está sujeito à regra dos dois
metros, pois não é um cesto. A única
exceção é o cesto do buraco que está
sendo jogando, se você conseguir prender
o disco acima de dois metros no cesto de
outro buraco, ele estará sujeito à regra de
dois metros.
QA-2M-3
Q:
Um oficial decidiu que meu disco estava a
mais de dois metros acima da superfície de
jogo antes de eu chegar lá para dar uma
olhada nele. Outro jogador sacudiu meu
disco antes que eu pudesse marcar o lugar.
A regra dos dois metros estava em vigor.
Qual é a decisão?
A:
Como um Oficial decidiu, a penalidade de
dois metros é aplicada e no lugar é
colocada diretamente abaixo do local em
que seu disco ficou preso, como pode ser
melhor determinado pelo Oficial e pelo seu

grupo.
Disco perdido
QA-LOS-1
Q:
Meu lance foi em direção a um lago OB
quando ele desapareceu, e nunca o
encontramos. Eu jogo como perdido, ou
como OB?
A:
Se o seu grupo concorda que há evidências
convincentes de que o disco foi parar no
lago OB, você assume que foi isso que
aconteceu e o jogando como OB. Se
houver incerteza sobre se foi no lago, você
o joga como perdido.
QA-LOS-2
Q:
Meu disco foi declarado perdido após uma
pesquisa sem sucesso de três minutos.
Quando comecei a voltar à meu lugar
anterior, encontramos o disco. Agora o que
eu faço?
A:
Este continua sendo um disco perdido e
você continua com o lugar anterior.
Área de alnce feito (putting area)
QA-PUT-1
Q:
Se estou “straddle putt”, meu outro pé
precisa estar em uma linha perpendicular à
meu lugar?
A:
Não. Seu outro pé pode estar tão perto do
cesto quanto a parte de trás do seu
marcador. Portanto, seu outro pé não
precisa estar diretamente ao lado do pé
atrás do marcador. De fato, o pé atrás do
marcador pode ter até 30 cm de volta (o
comprimento do lugar) e / ou 10 cm para o
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lado (metade de largura de 20 cm do
lugar), o que significa que o outro pé pode
realmente estar mais perto do cesto. Só
não pode estar mais perto do que a parte
de trás do seu marcador. Lembre-se
também de que a forma que marca a
mesma distância do cesto como a parte de
trás do seu marcador é um círculo cujo
centro é o cesto.
Fora dos limites = Out of bounds (OB)
QA-OB-1
Q:
Meu disco favorito foi OB. Posso recuperálo para meu próximo lance?
A:
Sim, desde que você faz seu próximo lance
nos 30 segundos permitidos pela regra de
tempo excessivo.
QA-OB-2
Q:
Minha viagem foi para um lago de OB,
cercado por juncos altos. Um metro de
onde o disco foi o último dentro do limite
me coloca no meio dos juncos. Posso
apenas voltar para o tee?
A:
Sim. Voltando o lugar anterior, é uma das
opções de OB. Como alternativa, você
pode declarar um lance abandonado com o
mesmo resultado. Você também pode
receber um alívio opcional de volta ao
longo da linha de jogo (sem que isso lhe
custe um lance de penalidade adicional),
porque você teria um alívio opcional após
uma penalidade fora dos limites. Essa é
provavelmente a sua melhor opção.
QA-OB-3
Q:
Meu disco atingiu uma cerca flexível do

lado do OB. O disco estava brevemente
dentro dos limites quando a cerca
flexionou, ou talvez por ter penetrado
levemente um buraco na cerca?
A:
Não. A cerca define um plano OB que
flexiona à medida que a cerca flexiona. A
menos que o disco tenha penetrado e
permanecido alojado dentro da cerca, ela é
considerada uma superfície impenetrável
contínua. Seu disco não estava dentro dos
limites em nenhum momento quando
atingiu a cerca.
QA-OB-4
Q:
Meu disco foi OB. Posso usar a regra de
alívio opcional para marcar meu lugar de
volta ao longo da linha de jogo, em vez de
um metro do OB?
A:
Sim. O alívio opcional está disponível
gratuitamente (sem a adição de um lance
de penalidade) após um lance que resulta
em lance de penalidade e que exige a
colocação de um lugar (como OB ou acima
de dois metros).
QA-OB-5
Q:
Meu lance caiu ao lado de um riacho de
OB. É difícil dizer se o disco está no riacho
ou não, já que a borda do riacho aparece
em alguma lama e grama. Outro jogador
foi até o meu disco e o empurrou para
baixo para ver se havia água por baixo.
Meu disco agora está automaticamente
dentro dos limites porque outro jogador o
tocou?
A:
Não. Observe que as regras de
interferência e posição são gravadas em
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termos de um disco sendo movido em vez
de apenas tocado. O outro jogador não
alterou a localização do seu disco. De fato,
às vezes um disco deve ser manipulado
para determinar sua condição ou de quem
é. Se você mover seu disco possivelmente
OB, ele será automaticamente OB. Mas
não existe uma regra correspondente que
o seu disco esta dentro de limite se alguém
o mover. Se isso acontecer, você restaura o
disco na posição aproximada, conforme
acordado pelo seu grupo.
QA-OB-6
Q:
Um jogador do meu grupo fez uma falha
no pé (foot fault) e foi convocado (e
confirmado por outro jogador). Seu lance
foi OB. Ele recebe um aviso, uma
penalidade ou duas penalidades?
A:
A violação da primeira posição de um
jogador resulta em um pênalte. Nesse
caso, houve várias violações.
Normalmente, a primeira violação a
ocorrer é a que conta. Nesse caso, a falha é
no pé (embora isso realmente não
importe, pois é um lance de penalidade de
qualquer maneira). Não há re-lançamento,
então o disco é jogado como OB. Como um
jogador não pode receber lances de
penalidade por várias violações em um
único lance, há apenas um lance de
penalidade.
QA-OB-7
Q:
As regras dizem que você pode marcar em
relação ao local em que o disco cruzou pela
última vez em OB. Em que ponto isso
acontece? Por exemplo, um disco pode
voar acima da linha OB por um tempo. É

nesse ponto que parte do disco cruzou a
linha pela primeira vez ou quando o disco
inteiro cruzou a linha?
A:
É quando todo o disco cruza a linha. Para
ser super técnico, como o disco é um
círculo, haverá um único ponto de último
contato com a borda interna da linha OB.
Esse é o ponto que você usa para marcar.
Área Casual
QA-CAS-1
Q:
Meu disco tocou em um riacho que foi
declarado casual. Posso colocar uma pedra
ou um ramo quebrado atrás da minha
marca, para me apoiar para manter meus
pés secos?
A:
Se você optar por não ter alívio casual de
volta ao longo da linha de jogo, deverá
assumir sua posição como faria em
qualquer outro lugar do caminho. A única
vez que você pode mover obstáculos é
afastar obstáculos casuais de seu lugar. Se
você não quiser jogar no lugar como está,
ou obter um alívio casual, pode receber
um alívio opcional ou abandonar o lance,
ao custo de um lance de penalidade.
QA-CAS-2
Q:
O termo “massa de água” na regra de
alívio casual inclui massas de gelo e neve?
A:
Não. "Água casual", conforme listado nas
regras, é água como é comumente
entendida, em sua forma líquida. As regras
não garantem alívio ocasional da neve,
gelo ou mesmo vapor, caso você o
encontre. Observe que o Diretor pode
anunciar que gelo ou neve são obstáculos
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casuais; nesse caso, eles podem ser
movidos se estiverem sobre ou atrás de
seu lugar.

corretamente antes de pousar no topo).
Marque seu lugar abaixo do disco e
continue.

QA-CAS-3
Q:
Meu grupo concorda que meu disco caiu
em água suja casual. Não conseguimos
encontrá-lo. Eu jogo como disco perdido,
ou tomo alívio casual?
A:
Se o seu grupo concorda que há evidências
convincentes de que o disco está na poça,
você supõe que ele esteja de fato na poça
e toma um alívio casual sem penalidade.
Seu grupo precisará chegar a um acordo
para aproximar localização do disco e que
você possa tomar seu alívio ao longo da
linha de jogo. Se o seu grupo não tiver
certeza de que o disco está na poça, ele é
jogado como um disco perdido.
Completando o buraco
QA-COM-1
Q:
Se estou tão perto da cesta que posso
colocar o disco na cesta, preciso jogá-lo ou
simplesmente colocá-lo na cesta e soltá-lo.
A:
Você pode colocá-lo na cesta, mas deve
soltá-lo e deixá-lo descansar antes de
recuperá-lo. Um solte é uma parte
necessária de um lance, portanto, apenas
tocar as correntes ou a cesta com o disco
não é um lance e não completa o buraco.

QA-COM-3
Q:
Lancei e meu disco enrolou na posição
horizontal em cima da borda da cesta. Isso
conta?
A:
Sim, o disco é suportado pelo alvo e parte
do disco entrou no cesto indo acima da
parte superior da bandeja e abaixo da
parte inferior do suporte da corrente. Uma
maneira de pensar em inserir o cesto
corretamente é imaginar um plano
cilíndrico que vai da parte superior da
bandeja até a parte inferior do suporte da
corrente. Se o disco quebrar esse plano,
ele entrou no cesto corretamente. Nesse
caso, a parte do disco que ainda está
pairando sobre a bandeja fez isso.
Alguns cenários de como os discos podem
ser suportados pela cesta são mostrados
abaixo:
1. O disco laranja que está equilibrando na
borda é bom, se ele ficou preso na rota de
entrada ou saída após bater nas correntes.
Parte do disco está na parte superior da
bandeja, de forma que ele tenha entrado
no cesto corretamente.
2. O disco vermelho pendurado em um
único nó é bom. Alguma pequena parte do
disco está na parte superior da bandeja,
portanto, ele entrou no cesto
corretamente.
3. O disco branco está bom. A única
maneira de não ser bom é se ele cair pelo
topo, o que não parece possível para esse
cesto.
4. O disco vermelho suspenso nas
correntes é bom. Ele deve ter chegado lá,

QA-COM-2
Q:
Lancei e meu disco ficou em cima da cesta.
O que agora?
A:
Você não completou o buraco (a menos
que seu disco tenha entrado no cesto
direito autoral (Copyright) PDGA 2020
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inserindo o cesto corretamente.
5. O disco amarelo está bom. A parte
inferior do disco passa pelo plano cilíndrico
entre a parte superior da bandeja e a parte
inferior do suporte da corrente, para que
ele tenha entrado no cesto corretamente.
6. O disco vermelho macio encravado na
bandeja quase certamente não é bom, pois
a maneira mais provável de chegar lá é
voando de fora para a lateral da bandeja.
Se de alguma forma ele entrou no cesto
por cima da bandeja e saltou de volta
antes de ficar preso no lado
(extremamente improvável), então está
bom.

sem cravar nada. Eles disseram que lance
não era boa. Eles estão certos?
A:
Sim. Um lance que seja observado pelo
grupo ou por um oficial para entrar no
cesto empurrando a bandeja ou largando a
parte superior da corrente não é
considerado bom, mesmo que pare na
cesta ou nas correntes, porque não inseriu
o cesto corretamente (acima da borda da
bandeja e abaixo do suporte da corrente
superior). Se ninguém vê o lance em
direção a uma cesta escondida ou quando
o cesto está muito longe, o grupo deve
tomar uma decisão.

QA-COM-4
Q:
Todos no meu grupo assistiram meu disco
macio empurrar através da lateral da cesta
e descansar completamente dentro dela,

QA-COM-5
Q:
Ao soltar um lance leve (putt), empurro o
pé de trás para que, após o lançamento, eu
esteja equilibrado no meu pé da frente.
Normalmente congelo lá por alguns
segundos, depois balanço o pé para a
frente e continuo em direção ao cesto. Isso
é uma falha no pé?
A:
É difícil dizer. Seu grupo terá que fazer um
julgamento. Para demonstrar "controle
total do equilíbrio", o jogador deve
executar alguma ação que interrompa o
fluxo de movimento em direção ao cesto
após o lançamento, antes de prosseguir
em direção ao cesto. Alguns exemplos de
ações que demonstram equilíbrio podem
ser: (1) uma clara pausa e exibição do
equilíbrio, (2) colocação do pé traseiro no
chão atrás da marca ou (3) recuperação do
disco do marcador. A chave para tudo isso
é mostrar o equilíbrio e o controle do seu
corpo atrás da marca antes de avançar. O
melhor curso de ação é não deixar espaço
para dúvidas, o que é fácil de fazer se você
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realmente estiver no controle de seu corpo
depois de liberar a lance leve.
QA-COM-6
Q:
Meu disco estava apoiado nas correntes, e
eu deixei o próximo jogador lançar. Seu
lance derrubou meu disco na cesta e no
chão. Preciso fazer outro lance para
completar o buraco?
A:
Não. Depois que seu disco foi apoiado pela
cesta, você completou o buraco. Você
pode pegar seu disco e ir para o próximo
buraco.
QA-COM-7
Q:
Em uma cesta escondida, joguei um disco
rápido e estável que pulou com força em
direção à cesta. Quando subimos,
descobrimos que estava preso na frente da
bandeja. Isso foi um “hole-in-one”?
A:
Provavelmente não. É uma decisão de
grupo. Há uma probabilidade muito alta de
que o disco tenha se encaixado na bandeja
do lado de fora. Um disco deve inserir o
cesto corretamente para concluir o buraco.
As chances de ele entrar acima da bandeja
e depois encravá-la na saída são
extremamente pequeno. No entanto, se o
seu grupo não conseguir chegar a uma
decisão majoritária, o benefício da dúvida
vai para o lançador e o “hole-in-one”
conta.
Nota do tradutor:
Hole-in-one = terminar o buraco de uma
so lance

Pontuação
QA-SCO-1
Q:
Existe uma penalidade por não registrar
uma pontuação para um determinado
buraco, mesmo que o total esteja correto?
A:
Sim. As notas de pontuação enviados sem
uma pontuação marcada para um buraco
estão incorretos e terão dois lances de
penalidade adicionados à pontuação total
correta.
Lance abandonado
QA-ABA-1
Q:
Como funciona o lançamento
abandonado? Qual é a diferença do antigo
re-lançamento opcional?
A:
Abandonar um lance significa que (exceto
por ter sido adicionado à pontuação) o
lance nunca aconteceu. O lance original
mais um lance de penalidade são contados
na sua pontuação. Quando você abandona
um lance, o lugar resultante é
desconsiderada e as penalidades incorridas
por esse lance também são
desconsideradas.
QA-ABA-2
Q:
Em um buraco curto e fácil, lancei meu
disco em uma floresta densa, que ficou
presa no alto de uma árvore. A regra de
dois metros está em vigor. Eu prefiro
lançar na area do tee do que lançar na
floresta. Vou lançar 3 ou 4?
A:
Você lança 3 depois de declarar que está
abandonando seu lance. Você conta o seu
lance original e adiciona um lance de
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penalidade por abandonar esse lance. As
penalidades incorridas por um lance
abandonado não são contadas.
Lançamento Provisório
QA-PRO-1
Q:
Qual é a regra do lance provisório e
quando deve ser usada?
A:
Um lance provisório é usado quando um
jogador discorda da decisão do grupo e
nenhum Oficial está disponível, ou quando
pode economizar tempo em caso de uma
possível perda ou disco OB ou perda
mandatória. Os lançamentos provisórios
permitem que o jogo continue adiando a
decisão até que a posição do disco em
questão possa ser determinado ou um
Oficial esteja disponível para resolver o
problema. No caso em que uma decisão é
contestada ou incerta, um jogador pode
ter que lançar fora dos lance originais e
provisórios, completando essencialmente
duas etapas. Uma vez tomada a decisão,
apenas os lance para a etapa correta são
contados.
Lance de prática
QA-PRA-1
Q:
Depois de marcar o meu lugar, lance meu
disco cerca de 3 metros em direção à
minha bolsa. Ele bateu na minha bolsa e
rolou cerca de 10 metros descendo uma
colina. Isso foi uma lance de prática?
A:
Não. Um lance de menos de cinco metros
(no ar) para devolver um disco não é um
lance de prática.

QA-PRA-2
Q:
Meu amigo deixou um disco não utilizado
perto de area do tee. Peguei e o vi no
próximo buraco, então lancei para ele. Ele
estava a cerca de 30 metros de distância.
Isso foi uma lance de prática?
A:
Sim. Ele percorreu mais de cinco metros no
ar, por isso foi um lance de prática,
independentemente da finalidade do
lance.
QA-PRA-3
Q:
Um jogador do meu grupo ficou com raiva
depois de ter perdido um lance curta.
Depois de completar o buraco, ele enfiou
as correntes com força a cerca de dois
metros de distância. Isso foi uma lance de
prática?
A:
Sim. O lance não foi feito como um lance
competitivo, nem foi feito para anular um
disco não utilizado ou para devolver um
disco ao jogador. Isso faz com que seja um
lance de prática.
Interferência
QA-INT-1
Q:
Meu disco estava preso em uma árvore
bem acima de dois metros (com a regra de
dois metros em vigor), quando o lance de
outro jogador o derrubou no chão. Onde
está o meu lugar e estou sujeito a uma
penalidade de dois metros?
A:
O disco é jogado em relação ao primeiro
local onde parou. Como isso estava
claramente acima de dois metros, você
está sujeito a uma penalidade, como se o

direito autoral (Copyright) PDGA 2020
Página 34

disco tivesse ficado na árvore. Quanto ao
jogador que derrubou seu disco, a regra de
interferência não se aplica quando a
interferência é causada por um disco
lançado competitivamente.
Jogo errado
QA-MIS-1
Q:
Meu grupo jogou um buraco que não faz
parte do caminho do torneio. Qual é a
penalidade?
A:
Se o buraco foi jogado ao invés de um
buraco que faz parte do caminho, uma
penalidade de dois lance é adicionada a
cada uma das pontuações desse buraco. Se
o buraco foi jogado além dos buracos que
compõem o caminho, uma penalidade de
dois lance é adicionada à pontuação total
de cada jogador (as pontuações do buraco
extra são desconsideradas).
QA-MIS-2
Q:
Lancei do disco de outro jogador por
acidente. Isso foi uma falha no pé ou um
jogo errado?
A:
Isso é um jogo errado, porque o lugar
errada foi usada. Uma falta no pé, ou
violação de posição, pressupõe que o lugar
correta esteja sendo usada, mas que o
jogador o perdeu ao lance.
QA-MIS-3
Q:
Eu perdi um mandatório no meu lance,
mas só percebemos depois que eu fiz
outro lance. O que eu faço?
A:
Seu segundo lance foi um jogo errado,

porque você o fez de um lugar incorreta.
Deveria ter sido feito a partir da zona de
queda (ou da area do tee se não houver
zona de queda). Desde que você cometeu
o seu erro após um único lance errado,
você não conta ou joga esse lance errado.
Em vez disso, você recebe um lance de
penalidade pelo jogo errado. Seu próximo
lançamento é do lugar correta para o
mandatório em falta. A penalidade por
perder o mandatório ainda se aplica, uma
vez que foi feita antes do lance que foi um
jogo errado.
QA-MIS-4
Q:
Depois que as nota de pontoação foram
entregues, percebi que não havia
terminado um buraco que havia iniciado.
Qual é a penalidade?
A:
A penalidade é de dois lances, conforme
declarado na regra 811.C. Um lançamento
adicional é adicionado (com base em
811.F.3) para representar o lançamento
final no buraco que não foi concluído. A
pontuação para esse buraco é o número de
lance que foram feitos, mais dois lance
pela penalidade, mais um por completar o
buraco.
QA-MIS-5
Q:
No meio da minha rodada, tive dores de
estômago e tive que encontrar um
banheiro. Eu fiquei lá o tempo suficiente
para que meu grupo jogando um buraco
sem mim. Posso me juntar a eles e fazer
uma penalidade pelo buraco que eu perdi?
A:
Sim. Esse é um tipo de jogo errado
conhecido como Buraco Perdido Devido a

direito autoral (Copyright) PDGA 2020
Página 35

Chegada Atrasada ou Ausência. Você
recebe PAR mais quatro no buraco.
QA-MIS-6
Q:
Meu grupo começou no buraco errado. O
que deveríamos fazer?
A:
Para cada jogador, depende de quantos
lances foram feitos. Se apenas um lance foi
feito, há uma penalidade de um lance. Se
dois ou mais lance foram feitos, o jogador
termina o buraco e recebe uma penalidade
de dois lances. Se pelo menos um jogador
fez dois lances, o grupo continua jogando.
Caso contrário, o grupo atende e vai para o
buraco correto.
QA-MIS-7
Q:
Um jogador do meu grupo disse que faria
uma rápida pausa no banheiro, mas ele
não estava na area do tee quando era sua
vez de lançar. 30 segundos se passaram, e
logo depois o jogador entrou na area do
tee. Esse jogador recebe PAR mais quatro
por estar ausente?
A:
Não. Um jogador está ausente se o seu
grupo não tiver nenhuma indicação de que
o jogador aparecerá. Esse não é o caso
aqui, então o jogador recebe um aviso por
tempo excessivo. No entanto, se o jogador
estiver tirando um tempo excessivo do
grupo (digamos, mais de alguns minutos),
ele poderá ser considerado ausente.
QA-MIS-8
Q:
Cheguei atrasado ao caminho, após o aviso
de dois minutos, e descobre que havia sido
designado para o buraco 12, que fica do

outro lado do parque. Não havia como
chegar lá a tempo, então eu estava
procurando um PAR mais quatro por
perder o buraco. Então notei que o buraco
3, que está perto, só tinha um trio. Se eu
me juntar a eles, recebo uma penalidade
de dois lance por começar no buraco
errado e / ou no grupo errado, poupando
dois lances. Inteligente, certo?
A:
Não muito. Intencionalmente jogo errado
num buraco para sua vantagem, pode
descualificá-lo. As regras sobre como
começar no buraco errado ou no grupo
errado têm como objetivo solucionar erros
não intencional. Começar deliberadamente
no grupo errado para evitar uma
penalidade maior coloca você em risco de
uma penalidade maior, incluindo
descualificação. Nesse caso, o Diretor pode
avaliar razoavelmente as duas penalidades:
PAR mais quatro no seu primeiro buraco
(por estar atrasado) e dois lances de
penalidade por começar no buraco errado.
Cortesia
QA-COU-1
Q:
Um rival meu gosta de jogar jogos de
cabeça, por exemplo, me dizendo a minha
pontuação da rodada, que ele acha que eu
vou fazer ou perder um lance leve, etc.
Posso chamar uma violação de cortesia
para ele?
A:
Talvez. Embora ser um idiota não esteja
explicitamente listado como violação de
cortesia, qualquer ação que seja
"distraidora ou antidesportiva" pode ser
penalizada. Você e seu grupo precisarão
decidir se o comportamento do jogador é
ruim o suficiente para chamada de
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atenção. Além disso, é algo que você, seu
grupo e / ou outros jogadores terão que
resolver com eles. Se o comportamento for
ruim o suficiente, ou houver um padrão
para esse jogador, você poderá notificar o
Tour Diretor e / ou o Comitê Disciplinar da
PDGA.
Equipamento
QA-EQU-1
Q:
Posso usar aparelho de medida?
A:
Sim, mas você ainda deve jogar dentro dos
30 segundos permitidos pela regra de
tempo excessivo.
QA-EQU-2
Q:
Os discos de sobra (discos de edição X,
segundos de fábrica, rejeições de impresso
errado, etc.) de modelos aprovados por
PDGA são legais para uso em competições
PDGA?
A:
Sim. Eles são legais para jogo de PDGA,
desde que também atendam às restrições
gerais (peso, nitidez da jante, flexibilidade
etc.), conforme descrito no documento de
normas técnicas da PDGA. Os jogadores
sempre têm o direito de questionar a
legalidade de um disco usado em
competição. Nesses casos, o Diretor fará a
chamada final.
QA-EQU-3
Q:
Deixei meu disco favorito no carro. Meu
amigo pode pegar para mim durante a
rodada?
A:
Sim. Você poderá adicionar discos à sua

bolsa após o início da rodada. Certifique-se
de que a tarefa não distraia outros
jogadores e que você não viole a regra de
tempo excessivo. A melhor hora para fazer
isso é entre os buracos.
QA-EQU-4
Q:
Posso usar coisas nas minhas mãos para
ter uma melhor aderência?
A:
Sim. O uso de auxiliares de aderência é
aceitável, pois nada nas regras proíbe
especificamente seu uso. Pode ser
necessário limpar o disco periodicamente
para evitar que o material da garra se
acumule e adicione espessura ou peso ao
disco.
QA-EQU-5
Q:
Sou o melhor jogador convertido de
“ultimate frisbee” e gosto de usar luvas de
fricção quando jogo disco golfo. São
permitidos?
A:
Sim. As luvas são especificamente
permitidas pela regra 813.02.A como um
dispositivo que controla a abrasão.
QA-EQU-6
Q:
Meu disco caiu em um local com solo
muito duro e rochoso. Posso colocar uma
toalha ou uma almofada para proteger
meu joelho?
A:
Sim. Você pode colocar uma toalha ou uma
almofada pequena com menos de 1 cm de
espessura quando comprimida no lugar,
inclusive dentro de uma zona de queda ou
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área de tee.
Jogo entres equipas
QA-MAT-1
Q:
Meu oponente conceda um lance leve,
mas eu ainda gostaria de lance leve para
manter meu lance leve limpa. Posso fazer
isso?
A:
Não. Uma vez que seu oponente conceda
um lance leve, você completou o buraco.
Um lance depois disso é um lance extra. O
primeiro lançamento extra gera um aviso;
os seguintes incorrem em lances de
penalidade.
Duplas e Jogo em Equipe
QA-DOU-1
Q:
Meu parceiro de duplas deu um tiro de
aproximação usando o disco jogado como
marcador. Posso marcar com um mini para
meu lance?
A:
Não. Os membros da equipe devem usar
um único método de marcação para
marcar o lugar e marcar o lugar apenas
uma vez.
Manual da Competição
QA-CMP-1
Q:
As mulheres podem jogar em qualquer
divisão?
A:
Uma mulher pode jogar em qualquer
divisão, desde que atenda aos critérios de
qualificação para essa divisão. Não há
divisões restritas apenas aos homens.

QA-CMP-2
Q:
O que acontece se um grupo começa a
jogar antes que o sinal oficial seja dado?
A:
Se um grupo, por engano, começa a jogar
cedo e depois ouve o sinal oficial de início,
ele volta ao área do tee e recomeça.
Nenhum desses lance conta como lance de
prática, mesmo se realizados após o aviso
de dois minutos. Se o grupo realmente
começou cedo, mas nunca ouviu o sinal
oficial de partida, sua pontuação é igual à
jogada, sem penalidades.
Resumo das Alterações de Regras
Na opinião do Comitê de Regras do PDGA,
a edição de 2018 representa um grande
passo adiante. Foi feito muito mais esforço
do que em outras revisões. Há uma
quantidade significativa de alterações, que
é resumida abaixo. Se você tiver alguma
pergunta ou comentário, escreva para o
Comitê de Regras usando o formulário de
contato no site da PDGA.
Geral
As regras foram reestruturadas para seguir
mais de perto a ordem dos eventos
durante o jogo de um buraco. Isso facilita
muito encontrar a regra correta e mantém
as regras relacionadas juntas. Regras que
abrangem cenários pouco frequentes
(como jogo errado) estão chegando ao fim.
Não há mais uma seção separada para
definições. Os termos são definidos onde
aparecem pela primeira vez. Dessa forma,
não há necessidade de alternar entre as
definições e as regras. Cada termo definido
é listado no índice, junto com a regra em
que é definido.
O texto das regras foi reescrito em um
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estilo menos formal e mais conversacional.
Novas seções foram adicionadas para
reunir regras semelhantes:
Rotas Reguladas, Posições Reguladas e
Áreas Reguladas.
Regras para Jogo entres equipas e Douplas
foram adicionadas.
As perguntas e respostas foram reescritas,
reorganizadas e amplamente expandidas.
Coisas novas
Área de alívio: uma área de alívio é
essencialmente uma área de OB (fora de
limites) livre de penalidade. Um Diretor
pode usar uma Área de alívio para manter
os jogadores fora de determinadas áreas
do caminho, por exemplo, uma área em
torno de uma pilha de formigas de fogo,
uma área em construção ou uma área com
plantas protegidas.
Perigo: Um Perigo é uma área em que você
recebe uma penalidade, mas não recoloca
o lugar.
Existe uma nova opção OB, disponível a
critério do Diretor: você joga no ponto
mais próximo (semelhante a um risco
lateral no golfo).
Principais alterações de regra
O lugar agora é uma área. É um retângulo
com 20 cm de largura e 30 cm de
comprimento centralizado atrás do
marcador.

Pequenas alterações de regra
802.02.D: Se um lance não muda o lugar de
um jogador (por exemplo, perder a ilha em
um buraco na ilha), eles lançam
novamente em vez de esperar que outros
lancem.
802.07: Não há mais um re-lançamento
após uma violação de posição. O lance
conta.
802.07.C: Não há mais um aviso para a
primeira violação de posição.
803.02.A: O limite de cinco metros para
alívio casual foi removido. Você pode
voltar ao longo da linha de jogo até o
primeiro lugar disponível, por mais longe
que seja.
803.02.E: Um jogador pode obter alívio
opcional gratuito (de volta ao longo da
linha de jogo) ao colocar o lugar após
aplicar uma penalidade por OB ou acima
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de dois metros.
809.01.A: Um jogador pode abandonar um
lance ao custo de um lance de penalidade
(outras penalidades não são contadas).
Lançamento abandonado substitui Relançamento opcional.
804.02.B: As regras mandatórias foram
esclarecidas limitando-as a lances
penalizantes que passam pelo lado errado
da mandatória. A parte mais importante é
que a única linha que importa é aquela que
se estende para o lado incorreto da
mandatória (duas linhas para o exterior
para uma mandatória dupla).
805.02.C: Um cesto para um buraco
diferente daquele que está sendo jogado
está sujeito à regra de dois metros.
806.02.G: Se uma área OB tiver uma zona
de queda, o Diretor pode permitir que
você vá diretamente para lá, ao custo de
dois lance de penalidade (em vez de tentar
lance sobre um lago OB, por exemplo).
806.02.D.3: Você tem um lugar garantida
até um metro de todas as OB (lida com as
linhas de OB que criam um canto).
807.B: A regra para completar o buraco foi
simplificada. Seu disco deve inserir o cesto
corretamente e, em seguida, ser apoiado
pelo alvo.
809.03.A: Jogada prática foi redefinida. Um
lance que viaja a menos de 5 metros no ar
para devolver um disco a um jogador ou
sua bolsa não é um lance de prática.
810: A regra de interferência consensual
(anteriormente 804.03.G) foi removida.
810.F: Interferir acidentalmente no seu
próprio lance (por exemplo, se o seu lance
leve rolar para trás e bater em você ou na
sua bolsa) sofrerá uma penalidade de um
lance. Como antes, a interferência
intencional no seu próprio lançamento (ou
em qualquer outra pessoa) incorre em uma

penalidade de dois lançamentos.
810.H: Você pode mover um disco que
tenha caído sobre ou atrás do seu lugar.
811.F.5: Um jogador que não está presente
para jogar um buraco recebe PAR mais
quatro.
811.F.9: Um jogador que começa no
buraco errado e / ou no grupo errado
recebe uma penalidade de dois lances.

Traduzido para o português em São Tomé
e Príncipe. Responsável pela tradução:
Thor Wallgren PDGA #90213
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Introdução
Introdução
O Manual da competição PDGA descreve
procedimentos e diretrizes para eventos
do PDGA, e deve ser usado em conjunto
com as Regras Oficiais de Jogo e os
Padrões do Tour documento. Estes
procedimentos e diretrizes são necessários
para todos os eventos sancionados pelo
PDGA a menos que especificado. Se um
Tour Diretor encontrar alguma disposição
em qualquer um desses documentos
inaceitáveis, eles podem solicitar uma
renúncia entrando em contato com o
PDGA Tour Gerente em
tourmgr@pdga.com ou ligando para
706.261.6342.
O espírito do jogo
O disco golfo é normalmente jogado sem a
supervisão de um árbitro.
O jogo conta com o jogador para mostrar
espírito esportivo, integridade,
consideração por outros jogadores, e
cumprir as Regras do Jogo. Todos os
jogadores devem se comportar
de maneira disciplinada, demonstrando
cortesia e espírito esportivo o tempo todo,
independentemente de quão competitivas
possam ser.
Faça a chamada. Aceitar a chamada.
Não é pessoal; são as regras.
Esse é o espírito do jogo de disco golfo.
Código de jogador de disco golfo.
1. Jogue com inteligência:
NUNCA lance em uma área cega ou
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quando jogadores, espectadores,
pedestres ou outros usuários das
instalações dentro do limite. Use um
observador.
2. Respeite o Curso:
Observe todas as regras publicadas. Sem
lixo, grafites, ou abuso de equipamento
ou flora.
3. Representar o esporte:
Seja positivo e responsável. Ensine aos
outros.
Leia mais sobre as regras de disco golfo e
eventos em www.pdga.com
Manual da Competição para eventos de
Disco Golfo
Professional Disc Golf Association,
Revisado em 1 de janeiro de 2018

Seção 1: Procedimentos do Torneio
1.01 Elegibilidade do Jogador
A. Todos os membros com boa reputação
do PDGA são elegíveis para competir em
qualquer divisão para a qual se qualifica
com base na classe (profissional ou
amador), idade, sexo e valor de capacidade
do jogador (rating). As exceções devem ser
aprovadas previamente pelo PDGA Tour
Manager. Consulte a Seção 2:
Qualificações da divisão para obter mais
informações específicas sobre a
elegibilidade da divisão.
B. É necessário ser membro atual do PDGA
para competir em qualquer Major tornéo,
Elite Series / National Tour, ou evento
SuperTour (A Tier).
C. Em todos os outros eventos sancionados
pelo PDGA, jogadores que não são
membros atuais podem competir pagando
uma taxa de não-membro. Essa taxa é
necessária para todos os jogadores, exceto
jogadores competindo em uma divisão
Júnior.
1.02 Registro de Torneio
A. O pré-registro é necessário para PDGA
Majors, Elite Series / National Tour, A-Tier
(camada A) eventos e é recomendado para
todos os outras camadas.
B. Um jogador não é oficialmente inscrito
no evento até que sua taxa de inscrição
tenha sido recebido e confirmado pelo
evento.
C. Todos os lugares para jogadores serão
preenchidas por ordem primeiro a ser
servido, a menos que os limites de divisão
ou classe Profissional / Amador tenham
sido divulgados com antecedência registro,
caso em que cada divisão ou classe será
preenchida por ordem de chegada,
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primeiro a ser servido.
D. As listas de espera serão mantidas (no
geral, por classe ou por divisão) com base
nos limites divulgados com antecedência.
E. As inscrições recebidas via inscrição online devem ter data e hora marcadas com
base no hora real em que a taxa de
inscrição foi recebida no ponto de inscrição
on-line.
F. No caso de múltiplas entradas serem
recebidas simultaneamente, o jogador com
o menor número de PDGA deve ter
prioridade.
G. Os eventos devem postar listas de préregistro e listas de espera no pdga.com e /
ou no site oficial de registro de torneios e
atualize essas listas pelo menos
semanalmente.
H. Somente os inscritos pagos devem ser
listados na lista de torneios publicada.
1.03 Retiradas e reembolsos
Política de Eventos:
A. Os jogadores DEVEM enviar por e-mail
ou telefone suas retiradas apenas ao Tour
Diretor nas informações de contato
postadas para o torneio. Discussões com
pessoas
que não seja o Tour Diretor, incluindo
outros funcionários do torneio, não ser
considerado oficial.
B. Jogadores que pagaram MAIS do que
uma taxa nominal de lista de espera de US
$ 10 para participar a lista de espera de um
evento que não entra no evento ou que
solicita oficialmente retirar-se da lista de
espera antes do fechamento do registro
publicado do evento substituições de lista
de espera (dentro de uma semana é
recomendado), receberá uma Reembolso
em dinheiro de 100% menos a taxa da lista

de espera de US $ 10. Jogadores da lista de
espera que APENAS pagaram uma taxa
nominal de lista de espera não
reembolsável de US $ 10 não receberá
reembolso.
C. Jogadores que oficialmente solicitam a
retirada de um evento por pelo menos 30
dias antes do início do evento receberá um
reembolso em dinheiro de 100% (menos
até a Taxa de manuseio de US $ 10).
D. Jogadores que solicitam oficialmente a
retirada de um evento 15 a 29 dias antes
o início do evento receberá um reembolso
em dinheiro de 100% menos um
tratamento de US $ 10 SOMENTE se a vaga
no torneio for preenchida pela lista de
espera ou por uma entrada direta (se
oferecido). Se o lugar do jogador NÃO
estiver preenchido, o Tour Diretor poderá
escolher para fornecer 50% de reembolso
em dinheiro OU apenas o pacote do
jogador ter recebido se eles
compareceram (menos o custo do envio).
No caso de um jogador em uma divisão
Profissional para um evento sem um
pacote de jogadores Profissional no valor
de pelo menos 25% da taxa de inscrição, o
Tour Diretor fornecerá o reembolso em
dinheiro de 50%.
E. Jogadores que solicitam oficialmente a
retirada de um evento dentro de 14 dias
após a início do evento e antes do
encerramento publicado do evento de
registro e as substituições da lista de
espera (dentro de uma semana é
recomendado) receberão 100% reembolso
em dinheiro menos uma taxa de manuseio
de US $ 10 SOMENTE se a vaga deles no
torneio é preenchido pela lista de espera
ou por uma entrada direta (se oferecida).
Se o jogador NÃO for preenchido, o Tour
Diretor tem a opção de fornecer um
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reembolso em dinheiro de 25% OU apenas
o pacote do jogador que eles teriam
recebido se tivessem participado (menos o
custo do transporte). No caso de um
jogador em uma divisão Profissional para
um evento sem um pacote de jogadores
profissionais no valor de pelo menos 25%
da taxa de inscrição, o Tour Diretor
fornecerá Reembolso em dinheiro de 25%.
F. Um jogador que não aparece em um
torneio e não fez uma retirada oficial do
torneio, perdem a taxa de inscrição e NÃO
receber um reembolso ou pacote de
jogadores. (Isso NÃO se aplica a um
jogador da lista de espera; consulte 1.03.B
acima.)
G. Tour Diretores para Maior, Torneio
Nacional ou eventos de camada-A, podem
solicitar o Tour Manager para alterar a
linha do tempo dos itens C, D e E. Se
concedido, o a política deve ser claramente
publicada com todos os materiais de
registro.
H. Se um Tour Diretor desocupar uma
divisão oferecida devido à falta de
jogadores registrados para o divisão
(consulte 2.01.K), qualquer jogador dessa
divisão que não deseje passar para uma
divisão diferente para a qual são elegíveis,
será fornecido um reembolso total.
Nota: É altamente recomendável que
eventos de alta capacidade NÃO incluam
itens personalizados dentro seus pacotes
de jogadores devido à complexidade criada
para retiradas e reembolsos. Itens
personalizados só deve ser oferecido como
mercadoria para compra durante o registro
de um item não reembolsável separado
taxa que não faz parte da taxa de inscrição
no torneio.

1.04 Check-in de Eventos
A. O check-in antes do torneio é necessário
para jogadores em Maiores, Elite Series /
Nacional Tour e eventos de camada-A e é
sugerido para todos os outras camadas.
B. Qualquer jogador que não faça o checkin até o horário especificado pelo O Tour
Diretor perderá seu lugar oficial e taxa de
inscrição. Exceções serão feitas
somente a critério exclusivo do Tour
Diretor.
1.05 Rodadas de treino, jogo inicial,
chegadas tardias
A. Os jogadores são responsáveis por
agendar suas rodadas de treinos antes do
evento.
A disponibilidade do curso e sua
configuração de torneio para as rodadas de
treinos podem variar (consulte os Tour
Standards para detalhes). O curso ou
cursos estão fechados para prática durante
o torneio e em todos os outros momentos
designados pelo Tour Diretor.
B. Dois tipos de partidas são usadas para
iniciar o jogo competitivo:
1. Começar com espingarda (rodadas onde
vários grupos começam simultaneamente):
Em um horário programado, o (s) nota de
pontuação (s) serão distribuídos aos
jogadores em Central de torneio. Após a
distribuição das notas, os grupos terão
tempo suficiente para alcançar os buracos
atribuídos. Um barulho alto, como buzina a
ar, deve ser usado para indicar que faltam
dois minutos até o jogo começar. O sinal
deve ser uma série de duas explosões
curtas. Naquela hora, os jogadores devem
terminar o treino e avançar rapidamente
para o tee do buraco inicial.
Uma explosão prolongada do criador de
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ruído inicia a rodada e sinaliza para o
apontadores para chamar as ordens de
jogo.
2. Começos escalonados ou Tee Times
(rodadas em que os grupos começam um
após o outro num determinado buraco): O
jogador deve começar no horário
anunciado pelo
Tour Diretor. Recomenda-se aos jogadores
que façam check-in com o iniciante
dez minutos antes da hora de começo. Os
jogadores podem praticar até o iniciante
indicar o aviso de dois minutos para o
grupo, desde que praticados não distrai os
jogadores no caminho.
C. Um lance por um jogador entre o sinal
de dois minutos e o início da rodada
receberá um aviso se observado por dois
ou mais jogadores ou um oficial.
Lances subseqüentes pelo jogador durante
esse período, se observados por dois ou
mais jogadores ou um oficial, resultará em
um lance de penalidade adicionado ao
pontuação, independentemente do
número de jogadas.
D. É de responsabilidade exclusiva do
jogador estar no caminho e pronto para
jogar o
tempo para o início da sua rodada.
E. Se um jogador não estiver presente para
lançar quando for a sua vez, o apontador
deve aguardar 30 segundos. Se o jogador
não lançar depois de decorridos 30
segundos,uma pontuação do PAR mais
quatro deve ser inserida para esse buraco.
Este procedimento continua em quaisquer
buracos subsequentes para os quais um
jogador esteja ausente. Nenhum buraco
deve ser repetido. Se faltar uma rodada
completa ou se um jogador não terminar
uma rodada, o jogador pode, a discrição do
Tour Diretor, ser desqualificado.

F. Jogadores que chegam atrasados, por
tiros de Espingarda ou Tee Time, são
responsáveis para verificar com o Tour
Diretor, Central de torneios ou a Comecar
do Tee Time para aprender seu grupo
inicial correto e são os únicos responsáveis
por começar a jogar com esse grupo de
jogo ou o grupo criado pelo Tour Diretor
devido à ausência do jogador. O jogador
receberá o PAR mais quatro pontos para
cada buraco que o grupo completou ou
terminou lançando na area do tee.
Jogando com qualquer outro grupo
constitui uma tentativa de obter uma
vantagem competitiva e é uma
desqualificação.
1.06 Agrupamento e seção
A. Jogadores profissionais e amadores não
devem ser agrupados. Divisões devem ser
agrupados o máximo possível.
B. Todos os jogadores de uma divisão
devem ser agrupados para a primeira
rodada através de um dos seguintes
métodos:
1. Agrupamento randomizado; jogadores
de uma divisão podem ser agrupados
randomizado a primeira rodada.
2. Agrupamento e valor de capacidade do
jogadores; jogadores dentro de uma
divisão podem ser agrupados por valor de
capacidade para definir os grupos da
primeira rodada. Jogador com maior valor
de capacidade, começando com o menor
buraco numérico, o segundo jogador com
valor de capacidade, começando no buraco
seguinte, etc. Esse processo continuará até
que todos os buracos iniciais sejam
preenchidos. Por exemplo, uma divisão de
12 jogadores em 3 buracos definidos pelo
classificação de seus valor de capacidade
seriam:
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Buraco 1: Jogadores 1, 4, 7 e 10
Buraco 2: Jogadores 2, 5, 8 e 11
Buraco 3: Jogadores 3, 6, 9 e 12
3. No caso de uma divisão que seja grande
o suficiente para estar em vários seções, os
jogadores devem ser divididos por valor de
capacidade (exemplo: 72 valores de
capacidade mais altas na seções A, e 72
valores de capacidade mais baixas na
seções B) e, em seguida, randomizados em
cada seções para a primeira rodada.
4. Os eventos da camada C têm a opção de
misturar randomizado divisões para
agrupamentos (primeira rodada
SOMENTE), com exceção dos jogadores da
divisão Junior II - Junior VI só deve ser
misturado com outros jogadores dessas
mesmas divisões.
C. Para todas as rodadas subsequentes, os
jogadores devem ser agrupados por
divisão, tanto quanto praticável.
D. Dentro de uma divisão, os jogadores
devem ser agrupados pela pontuação mais
baixa. (Veja 1.09 Gravatas para romper
laços.) O grupo com as pontuações mais
baixas começa nos números buraco e
assim por diante. Se tee times estiverem
em uso, o grupo com as pontuações mais
baixas terá última hora do tee.
E. Os laços devem ser rompedo para a
mesma pontuação total (consulte 1.09.
Laços)
F. Para promover a justiça, os grupos não
devem consistir em menos de três
jogadores,
exceto em circunstâncias atenuantes,
conforme necessário pelo Tour Diretor.
Nos casos em que são necessários menos
de três jogadores para jogar juntos, um
oficial designado do torneio deve
acompanhar o grupo e pode jogar desde
que isso não interfira nos jogadores

concorrentes.
G. Os grupos não devem ter mais de cinco
jogadores e devem limitar-se a quatro
jogadores quando possível.
H. Quando houver mais participantes que
possam jogar juntos em uma rodada, os
jogadres podem ser divididos em seções.
Jogadores de uma divisão devem jogar
exatamente no mesmo caminhos durante
a competição.
I. Se as condições afetarem o jogo de
maneira diferente entre as seções, o Tour
Diretor poderá considerar e usar um
procedimento de corte para determinar o
avanço. Nesse caso, um número
proporcional de jogadores avançados seria
retirado de cada seção por pontuação e
suas pontuações não seriam levadas
adiante.
J. A primeira rodada de "Super Grupos"
para fins de mídia NÃO é permitida, a
menos que para transmissão ao vivo.
cobertura e previamente aprovado por
cada jogador dentro do grupo e pelo PDGA
Tour Manager.
1.07 Suspensão do jogo
A segurança de todos em eventos
sancionados pelo PDGA é de suma
importância.
Os Tour Diretores são altamente
incentivados a fazer uso de todos os
recursos disponíveis, como raios
detectores e mapas meteorológicos on-line
(que exibem tempestades e relâmpagos
em movimento na área) a fim de
suspender o jogo antes que as condições
se tornem perigosas jogadores,
funcionários e espectadores. (Consulte
Suspensão de meio evento do PDGA e
Política de cancelamento)
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A. Se, na opinião do Tour Diretor, raios,
chuva excessiva ou
existem condições perigosas que tornam
impraticável ou perigoso continuar jogar, o
torneio será suspenso. O sinal para
suspender a reprodução deve ser feito da
mesma maneira que o sinal para iniciar,
mas usando três explosões curtas. Essas
explosões devem ser repetidas pelo menos
uma vez em um minuto e o Tour Diretor do
torneio deve fazer os esforços necessários
para garantir que todos os grupos pode
ouvir o sinal.
B. Os jogadores devem parar
imediatamente o jogo e marcar o lugar de
cada membro do grupo. Um objeto natural
é suficiente para marcar o lugar
aproximada a partir da qual o jogador deve
retomar o jogo. Os jogadores devem se
abrigar. Quando apropriado, os jogadores
deve retornar à primeira área de tee,
clubhouse, Tournament Central ou a uma
área designado pelo Tour Diretor. Haverá
um mínimo de trinta minutos suspensão
do jogo após o sinal de suspensão.
C. Os jogadores devem retomar o jogo a
partir de seu lugar aproximadas, conforme
estabelecido quando a rodada foi
suspensa. O lugar aproximada é
determinada pela maioria dos grupo.
D. O Tour Diretor avaliará as condições e
atribuirá um tempo não menos a trinta
minutos do sinal de suspensão, para os
jogadores retornarem retomar o tempo ou
adiar a renovação.
E. O jogo será reiniciado usando os
mesmos sinais que no início da rodada.
F. O Tour Diretor pode adiar a parte
incompleta da rodada por uma data
posterior dentro do torneio agendado se,
na opinião do Tour Diretor, as condições
não melhorarão ou se a escuridão cair

antes da projeção da hora de terminado.
(Consulte a Política de suspensão e
cancelamento de meio evento do PDGA)
G. As pontuações parciais da rodada serão
transportadas para a conclusão da rodada
sempre que a rodada for retomada.
H. Um jogador que parar de jogar antes de
um sinal para parar deve receber dois
lances de penalidade se, na opinião do
Tour Diretor, o jogador parou de jogar
prematuramente.
I. O Tour Diretor fará todos os esforços
para garantir todas as rodadas do torneio é
concluído conforme programado.
1. Se um total de três rodadas preliminares
completas ou menos for agendado, todos
os
os jogadores devem completar no mínimo
uma rodada para que o evento seja
considerado oficial.
2. Se um total de quatro rodadas
preliminares completas ou mais estiverem
agendadas, todos os jogadores devem
completar no mínimo duas rodadas para
que o evento seja considerado oficial.
3. Se esses critérios não forem atendidos, o
evento deverá ser reagendado. Se
reagendar for impossível e / ou os
jogadores não puderem participar, um
reembolso total será emitido menos o
pacote do jogador, PDGA e outras taxas de
eventos associadas.
J. Todas as rodadas suspensas devem ser
concluídas, a menos que existam
condições que impossível. Se tais
condições existirem, os resultados serão
finais a partir da última rodada completa,
desde que os requisitos necessários da
rodada sejam atendidos. (Consulte a
Política de suspensão e cancelamento de
meio evento do PDGA)
K. A conclusão de uma rodada suspensa é
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uma prioridade mais alta do que uma
futura rodada e, portanto, as rodadas
futuras serão canceladas a fim de
completar uma rodada suspensa.
1.08 Redução do quantidade do jogadores
(cortes)
A. O quantidade do jogadores pode ser
reduzido (corte) para semi-finais ou finais,
a discreção do Tour Diretor, desde que seja
anunciado com bastante antecedência do
evento.
B. Salvo indicação em contrário antecipada
pelo Tour Diretor, todos os laços para um
corte semi-finais ou finais será quebrado
pelo uso de um desempate. (Veja a Seção
1.09)
C. Fazer a linha de corte igual ou acima da
linha de pagamento é necessário para que
todos os jogadores que faça o corte ser
pago. A única exceção pode ser devido ao
mau tempo política sendo invocada para
concluir um evento. (Consulte Suspensão
de meio evento do PDGA e Política de
Cancelamento)
D. Qualquer jogador elegível que optar por
não participar de uma semi-final ou final
deve receber classificação e dinheiro ou
prêmios iguais a terminar em último no
restante de quantidade do jogadores.
E. Eventos com mais de duas rodadas
devem ser pagos (incluindo todo o
dinheiro adicionado) antes do início da
última rodada.
F. Rodadas de consolação para jogadores
que não fazem um corte no torneio são
desencorajadas, pois as rodadas de
consolação são pós-evento e não são
oficiais e não serão relatou ou afetou a
classificação dos jogadores no torneio.
Qualquer consolo rodadas não podem
afetar a programação das rodadas oficiais

do torneio.
1.09 Laços
A. Entre as rodadas em que os grupos
estão sendo redefinidos, as posições
empatadas serão quebradas. O jogador
com a menor pontuação na rodada mais
recente terá a maior pontuação
classificação quando as posições são
redefinidas. Em caso de empate para a
pontuação mais baixa em todas as rodadas
anteriores, os empates serão
interrompidos pelo menor número de
PDGA que tiver a classificação mais alta
entre os jogadores empatados e depois
alfabética por sobrenome para jogadores
empatados sem um número PDGA.
B. Exceto quando indicado abaixo em
1.09.D, empates finais para o primeiro
lugar em qualquer divisão ou para a
redução do quantidade do jogadores deve
ser interrompida pelo jogo com “sudden
death” (fracassado de repente). O jogo do
fracasso de repente começará com o
buraco número um, a menos que outro
buraco ou uma série de buracos é
designado pelo Tour Diretor antes do início
do torneio. Sob nenhuma circunstância
com outro método são usadas para
quebrar o empate em primeiro lugar.
C. O primeiro lugar em dinheiro ou
prêmios devem ser concedidos ao
vencedor da divisão e listados em os
resultados do evento. Dinheiro ou prêmios
não podem ser divididos igualmente entre
jogadores empatado em primeiro lugar,
exceto onde indicado abaixo em 1.09.D.
D. Exceções ao requisito para desempate
em primeiro lugar:
(1) Um laço pelo primeiro lugar em um
evento de início flexível, onde um
competidor empatado já saiu do evento.
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(2) Um laço no primeiro lugar causado pela
necessidade de convocar um evento
devido a condições perigosas em que não
resta tempo nos horários regulares último
dia de competição para concluir o evento
ou empatar o jogo em primeiro lugar. Sob
nenhuma circunstância os jogadores
devem esperar, ou pedir, que retornem no
dia seguinte ao último dia das rodadas
programadas regularmente para terminar
o evento.
Se um playoff de fracassado de repente
não puder ser realizado durante o último
dia de rodadas programadas para a
competição, o laço em primeiro lugar será
os jogadores declararam co-campeões e o
dinheiro e prêmios para o clasificação do
lugares divididos entre os jogadores. (Se
dois jogadores estão de laço no primeiro
lugar, eles dividim em dinheiro ou prêmios
no primeiro e o segundo lugar.)
E. Os laços finais para outras fileiras serão
registrados oficialmente como empates.
Distribuição de prêmios em dinheiro
jogadores empatados (exceto o primeiro
lugar) será determinado adicionando o
dinheiro total alocado ao número de
posições representadas pelos jogadores
empatados e dividindo isso pelo número
de jogadores empatados. Distribuição de
troféus para empates pode ser
determinado por jogo fracassado de
repente ou por qualquer evento
relacionado a habilidades de disco golfo
determinado pelo Tour Diretor, mas
apenas com a finalidade de conceder
troféus; os jogadores devem permanecer
oficialmente registrados como empatados
nos resultados.
1.10 Distribuição de prêmios
A. Qualquer jogador que aceite dinheiro

em uma divisão Pro em um evento
sancionado pela PDGA (exceto ligas) deve
ser um membro atual do PDGA da classe
Pro. Se eles não são atuais membro do
PDGA da classe Pro e deseja aceitar
dinheiro, a taxa de associação para sua
nova associação Pro, associação atualizada
(se um Amador atual), ou associação Pro
renovada é retirada de seus ganhos pelo
Tour Diretor e encaminhado ao PDGA.
B. Um amador jogando em uma divisão Pro
não pode aceitar mercadorias em vez de
dinheiro; eles podem aceitar apenas um
troféu (se houver um disponível). Todos os
pagamentos em dinheiro iguais ou
inferiores esse local desceria um local,
causando o pagamento de um local
adicional.
C. Quaisquer prêmios (dinheiro ou
mercadoria) recusados por um jogador
devem passar para a próxima posição final.
(Exemplo: se um jogador colocado em
terceiro recusar seu prêmio, o jogador em
quarto lugar receberá o terceiro prêmio, o
jogador em quinto lugar
recebe o quarto prêmio, etc.) Os torneios
podem reter prêmios que foram recusados
por todos os jogadores de uma divisão
somente após os prêmios recusados foram
passados por todas as posições finais.
D. O uso de “skins” (e outros formatos
similares) é permitido em eventos PDGA,
mas essas pontuações não podem
determinar a posição geral de um jogador
no evento e prêmios não são creditados
nos ganhos de um jogador.
E. Quaisquer prêmios ganhos por um
jogador serão distribuídos após a
conclusão do
evento depois que os resultados forem
tabulados e verificados.
1. Os Tour Diretores podem conceder
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prêmios mais cedo a sua discreção.
2. Jogadores que saem antes da
distribuição oficial dos prêmios não
renunciam seus ganhos, mas eles são
responsáveis por entrar em contato com o
Tour Diretor assim que possível organizar a
reivindicação desses ganhos e também é
responsável por quaisquer custos de envio
associados.
3. Se um Tour Diretor usar pagamentos
eletrônicos (como o PayPal) para prêmios
em dinheiro Pro, esses prêmios devem ser
distribuídos dentro de dois dias úteis após
a conclusão do evento. Os Tour Diretor
devem fornecer dinheiro ou cheques para
aqueles que não têm a capacidade receber
pagamento eletronicamente.
4. Se um Tour Diretor usar comprovantes
de mercadoria para pagamento Amador,
eles deverão ser resgatáveis no evento ou
posteriormente via preenchimento on-line.
5. Quaisquer prêmios (dinheiro ou
mercadoria) que não sejam reclamados
(sem culpa do Tour Diretor) seis meses
após a conclusão do evento são então
abandonados pelo jogador. Os Tour Diretor
devem fazer um esforço razoável para
fornecer o pagamento ao jogador
entrando em contato com ele, oferecendo
o envio etc.
1.11 Oficiais
A. Para ser um Oficial Certificado, um
indivíduo deve ser um membro atual do
PDGA e
certificado após passar no exame do oficial
PDGA. Após mudanças significativas na
Regras de Jogo, o Conselho de
Administração da PDGA pode exigir que os
Oficiais Certificados passem um exame
atualizado para manter seu status de
Oficial certificado.

B. É necessário que os Tour Diretor (e os
Tour Diretor assistentes) sejam certificados
Oficiais para sancionar ou executar
qualquer evento PDGA.
C. Todos os jogadores devem ser oficiais
certificados para competir em qualquer
Elite Series / National Tour ou Maior
evento sancionado pelo PDGA. O exame é
baseado na Regras Oficiais do PDGA de
Disco Golfo e Manual de Competição do
PDGA.
D. Ser um Oficial Certificado não torna um
indivíduo Oficial de Torneio quem pode
tomar decisões em eventos PDGA.
1.12 Oficiais do torneio
A. Somente o Tour Diretor, os Oficiais
Certificados que foram designados pelo
Tour Diretor, ou um Patrão de PDGA
designado, são Oficiais do torneio para um
específico evento.
B. Somente oficiais do torneio podem
tomar decisões em eventos sancionados
pelo PDGA além daquelas chamadas
permitidas pelas regras a serem feitas
pelos jogadores.
C. Os espectadores não são oficiais de
torneio e não podem tomar decisões.
Jogadores no evento que não são oficiais
de torneio designados e não são jogado
ativamente na rodada (terminou ou ainda
não começou) são considerados
espectadores.
D. Cada Oficial do Torneio deve levar uma
cópia das regras do torneio / curso e o
manual de regras do PDGA o tempo todo.
E. Se um Oficial do Torneio designado
competir no torneio, ele não oficiar por
qualquer decisão dentro de sua própria
divisão que não seja como membro de um
grupo de jogo conforme permitido pelas
regras.
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F. A decisão de um oficial de torneio
substitui a decisão do grupo de jogadores,
mas uma apelação pode ser feita ao Oficial
Principal que é o Tour Diretor, ou seu
oficial designado.
G. O Tour Diretor pode capacitar os
voluntários a atuar como observadores por
ter observando o objetivo específico, mas
a decisão de um observador não substitui a
decisão do grupo.
1.13 Segurança dos jovens
Responsabilidades dos parentes /
responsáveis pelos jogadores juniores
durante os torneios.
Os parentes / responsáveis devem ser
responsáveis por seus filhos durante o
eventos de PDGA. Nem a equipe do PDGA
nem a equipe do evento são responsáveis
pelas crianças de jogadores de torneios,
espectadores etc. durante os eventos. Os
parentes / responsáveis não podem deixar
crianças desacompanhadas perto ou na
área de pontuação, clube ou qualquer
outro local do torneio.
Jogadores nas divisões MJ3, FJ3, MJ4, FJ4,
MJ5, FJ5, MJ6 e FJ6 devem ser
acompanhados pelos pais ou responsáveis
durante as rodadas do torneio. Além disso,
qualquer jogador com menos de 13 anos
de idade deve estar acompanhado dos
parentes ou responsável,
independentemente da divisão em que
atuam. Um parente ou responsável pode
responsabilisar por vários jogadores
juniores no mesmo grupo, se acordado por
todos os parentes / responsáveis antes do
início da rodada. Jogadores da divisóes
MJ1, FJ1, MJ2 e FJ2 podem ser
acompanhados pelos parentes ou
responsáveis durante rodadas de torneio.

Durante as rodadas de torneios
sancionados pelo PDGA, os parentes /
responsáveis dos jogadores da divisão
júnior:
• PODE assumir os papeis de um caddie;
auxiliar jogadores juniores na seleção de
discos, seleção de lançar, interpretações
de regras ou escrever a pontuação.
• NÃO PODE tomar ou concordar com a
decisões, como falhas nos pés, violações
de cortesia, etc.
• DEVE incentivar o bom espírito esportivo
demonstrando apoio positivo para todos
os jogadores juniores do grupo.
• DEVE colocar o bem-estar emocional e
físico de todos os jogadores juniores no
grupo acima do desejo pessoal de vencer.
• DEVE se abster de usar linguagem
abusiva ou profana.
• DEVE se abster de usar drogas, álcool ou
tabaco.
O não cumprimento das responsabilidades
dos parentes / responsáveis pode resultar
na
desqualificação do jogador júnior ou
remoção dos parente / responsável, e seus
jogador júnior acompanhante, do local do
evento pelo diretor do torneio.
Seção 2: Qualificações da Divisão
2.01 Geral
A. Os jogadores não podem entrar em uma
divisão pela qual não são elegíveis devido a
status de associação, classe de jogadores,
sexo, idade ou valor de capacidade do
jogador (rating). Por favor, veja a tabela
on-line de divisões, classificações e fatores
pontuais para obter detalhes. (Divisions,
Ratings, and Point Factors table).
B. Um jogador é o único responsável por
saber em que divisões é elegível para a
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entrar. A em uma divisão inelegível pode
resultar na desqualificação do evento e /
ou suspensão de eventos de PDGA.
(Consulte 2.02 para exceções)
C. Se, após o início de um evento, um Tour
Diretor descobrir que um jogador está em
uma divisão para a qual não são elegíveis,
eles podem mover o jogador para o
correto divisão para as rodadas
subseqüentes, mas somente se ambas as
divisões jogaram exatamente o mesmo
caminho. Caso contrário, o jogador deve
ser removido do evento.
D. Os jogadores podem competir em
apenas uma divisão por evento, a menos
que o evento
possui divisões diferentes competindo em
dias diferentes e é listado como duas
entradas no calendário do PDGA.
E. Um jogador deve identificar-se
adequadamente por nome e número de
PDGA quando
competindo em um evento sancionado
pelo PDGA. Jogadores que desejam
permanecer anônimos ou que assumirem
uma identidade falsa serão desqualificados
do evento e enfrentarão suspensão
potencial da turnê de PDGA.
F. Jogadores profissionais que jogam em
uma divisão profissional competem por
dinheiro. Jogadores amadores que jogam
em uma divisão profissional só podem
aceitar dinheiro quando se tornar um
profissional, ou eles podem recusar
dinheiro e aceitar apenas um troféu (se
houver um disponível) para manter o
status de Amador. (Veja a Seção 1.10 A&B
Distribuição de Prêmios)
G. Jogadores que jogam em uma divisão
Amador competem por troféus e / ou
prêmios.
H. Jogadores do sexo feminino podem

competir em divisões mistas, se
desejarem, mas jogadores do sexo
masculino pode não competir em divisões
femininas. (Veja o site do PDGA sobre
gênero redesignação no esporte.)
I.Um jogador amador pode competir em
qualquer divisão profissional pela qual seja
elegíveis com base na idade, sexo e
formato do evento.
J. Um membro profissional do PDGA só
pode competir em divisões amadoras em
casos for selecionado. (Veja a Seção 2.04
para detalhes)
K. Um Tour Diretor pode restringir as
divisões oferecidas em seu evento, se ele
indicar no formulário de inscrição. Na
ausência deste aviso, o Tour Diretor
oferecerá à competição qualquer divisão
que tenha quatro ou mais jogadores
elegíveis e que desejam competir. Os Tour
Diretores podem oferecer divisões com
menos de quatro jogadores a sua
descreção. (Veja a Seção 1.03 H)
L. Os membros do PDGA poderão jogar em
qualquer divisão para a qual sejam
elegíveis,
se essa divisão for oferecida pelo Tour
Diretor. Todas as regras locais que forçam
um jogador a subir divisões com base no
desempenho anterior é inválido e não
aplicável em eventos sancionado pelo
PDGA.
2.02 Exceções
A. Os jogadores podem entrar em uma
divisão com base em rating que de outra
forma seriam inelegível para participar
apenas nas seguintes circunstâncias:
1. Se aprovado antes do evento pelo PDGA
Tour Manager.
2. Jogadores que não se qualificaram para
uma divisão devido a uma atualização nas

direito autoral (Copyright) PDGA 2020
Página 53

rating podem participar por duas semanas
após a atualização, desde que sejam préregistrado para o evento, a descreção do
Tour Diretor.
3. Se estiver competindo em uma série de
pontos aplicáveis (consulte a Seção 2.02 B
para detalhes)
B. Os jogadores podem ter permissão para
entrar em uma divisão baseada em
classificações que de outra forma ser
inelegível para participar como parte de
uma série de pontos, desde que:
1. O diretor da série entrou em contato
com o PDGA e recebeu aprovação prévia
do PDGA Tour Manager.
2. A Série permite que os jogadores
permaneçam na divisão por toda a Série.
3. O jogador não competiu em uma divisão
superior em nenhum momento durante
as séries.
4. A rating do jogador não excede 20
pontos acima do teto de classificação para
o
divisão em que desejam competir.
2.03 Reclassificação
A. Jogadores registrados no PDGA como
Profissionais podem solicitar ao PDGA
Gerente de Associações ou PDGA Tour
Manager para reclassificação como
Amadores, mas eles devem atender a
todos os requisitos para reclassificar.
Amador para Profissional
A. Um amador que deseje mudar sua
classificação para profissional pode fazê-lo
entrar em contato com o gerente de
associações do PDGA.
B. Um jogador Amador é automaticamente
reclassificado como Profissional quando o
jogador aceitou dinheiro enquanto
competia em uma divisão profissional.
(Veja a Seção 1.10 Distribuição de prêmios

A & B). Aceitar dinheiro para ganhar um
concurso auxiliar como um “ACE-pool”
(caixa de “buraco em um”), concurso
Closest To Pin (maís perto de vara) não
causa um jogador a abandonar seu status
de amador.
2.04 Prós jogando Am / Ams jogando Pro
A. Os profissionais podem competir nas
divisões amadoras oferecidas no eventos
do PDGA tipo A, B e C nas camadas, para
os quais se qualificam com base no valor
de qualidade de jogador (rating), idade e
sexo do jogador conforme detalhado na
seção PROS PLAYING AM das Divisions,
Ratings Points Factors tabelas.
B. Esses jogadores recebem pontos
amadores por seu desempenho, mas esses
pontos não são elegíveis para prêmios de
Pro no final-de-ano ou convites para o Pro
campiaõ mundial.
C. Jogadores amadores que competem nas
divisões Pro recebem pontos Pro por
desempenho, mas esses pontos não são
elegíveis para prêmios de amador no finalde-ano ou convites amador campiaõ
mundial.
2.05 Verdadeiro amador
“Verdadeiro amador” é a designação usada
pelo PDGA em referência àqueles
amadores eventos, ou a parte amadora de
um evento, que promove o verdadeiro
espírito de amadores atletismo,
apresentando apenas troféus aos melhores
jogadores do torneio do que um
pagamento em mercadoria. Em vez disso,
todos os jogadores no evento recebem o
mesmo valor através da experiência em
torneios devido às comodidades do torneio
que são fornecedo. (Veja as Diretrizes dos
verdadeiros amadores em www.pdga.com)
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Seção 3: Código de Conduta do Jogador
3.01 Geral
A. Todos os membros do PDGA devem
abster-se de qualquer conduta que seja
prejudicial ao
jogo de disco golfo e para o PDGA, dentro
e fora do campo.
B. Todos os jogadores devem respeitar as
Regras Oficiais do PDGA de Disco Golfo e o
PDGA
Manual da Competição.
C. Os jogadores não estão autorizados a ter
telefones celulares ou pagers sonoros em o
curso durante qualquer rodada
competitiva. Além disso, tocadores de
música pessoais e outros dispositivos
devem ser usados exclusivamente com
fones de ouvido pessoais e o volume deve
ser mantido em um nível para não ser
ouvido por outros jogadores, o jogador de
interagir efetivamente com seu grupo
durante tarefas de pontuação, ou ofereça
um risco à segurança do jogador por não
ouvir chamadas “Fore!” de outras
jogadores ou explosões de aviso pelo Tour
Diretor. Falha na interação completa com
seu grupo de jogo devido a tocadores de
música pessoais e outros dispositivos
considerada uma violação de cortesia
sujeita a regras e penalidades de violação
de cortesia.
D. Os animais não podem acompanhar
jogadores, com exceção dos jogadores
cujos deficiência ou condição médica
requer o uso de um animal de serviço
credenciado. Os jogadores devem notificar
o Tour Diretor sobre o serviço credenciado
uso de animais durante o jogo.
E. O PDGA se reserva o direito de
determinar e aplicar outras medidas
disciplinares seus jogadores e membros, o

que pode resultar em liberdade
condicional ou suspensão de eventos
sancionados pelo PDGA ou perda
permanente de associação ao PDGA. Para
mais
informações, consulte as políticas e
procedimentos disciplinares do PDGA.
3.02 Ritmo de jogo
A. Todos os competidores devem jogar
sem demora indevida e envidar todos os
esforços para acompanhar com o grupo na
frente deles. Os jogadores devem sair
rapidamente do
conclusão de um buraco na área do tee do
próximo buraco. Qualquer demora
indevida deve
não afetar o ritmo de jogo dentro do grupo
por trás deles. Além disso, ao avançar no
buraco, um jogador não deve demora
indevidamente o jogo por suas ações.
B. Um jogador que causa demoras
indevidos pode receber uma violação de
tempo excessiva por acordo do grupo de
jogo ou de um oficial do torneio. Por favor,
veja PDGA Regras de jogo 802.03 Tempo
excessivo em relação a penalidades
específicas.
3.03 Má conduta do jogador
A. O PDGA adota uma política estrita de
comportamento apropriado durante os
eventos,
bem como comentários apropriados para a
mídia. Qualquer conduta considerada não
profissional está sujeito a um aviso de
torneio ou desqualificação imediata pelo
Tour Diretor, e também pode estar sujeito
a outras medidas disciplinares ações do
PDGA.
B. Espera-se que os jogadores se
comportem de maneira profissional e
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esportista enquanto participava de um
evento sancionado pelo PDGA. Ações que
violam essa conduta inclui, mas não se
limita a:
1. Uso repetido e manifesto de linguagem
abusiva ou profana
2. Jogando itens com raiva (exceto os
discos em jogo)
3. Rudeza evidente com qualquer pessoa
presente
4. Destruição deliberada e aberta, abuso
ou vandalismo de propriedades, incluindo
vida animal e vegetal
5. Trapaça: uma tentativa deliberada de
burlar as regras do jogo
6. Ataques físicos ou comportamento
ameaçador a qualquer pessoa presente
7. Atividades que violam leis ou
ordenanças federais, estaduais ou locais,
regulamentos do parque ou regras do
campo de disco golfo. Tour Diretores são
concedidos
o poder de desqualificar um jogador com
base na severidade do infrator conduta.
Um aviso oficial do torneio antes da
desqualificação pode ser emitido por um
Tour Diretor, quando apropriado.
8. A posse de substâncias ilegais em
violação às leis federais, estaduais ou
locais. O uso de maconha não é permitido
em eventos do PDGA, independentemente
do governo federal, leis estaduais ou locais
ou a posse de um cartão de maconha
medicinal.
9. Uso excessivo de álcool ou intoxicação
pública no local do torneio.
10. Posse de álcool desde o início do jogo
até a nota de pontuação do jogador
enviado, não é permitido. Essa posse
resultará em imediata desqualificação em
eventos PDGA sancionados em camada B
ou superior. O Tour Diretor pode, a seu

exclusivo discreção, optar por emitir um
aviso ao jogador infrator em vez de
desqualificação apenas em eventos da
PDGA sancionada na camada C e abaixo. Se
um jogador já tiver emitido um aviso de
posse de álcool no mesmo evento, todas as
violações subsequentes resultará em
desqualificação imediata.
11. Falha evidente ou recusa em fazer
cumprir as regras do disco golfo durante a
competição.
12. Falha ou recusa em cooperar ou
obstrução de qualquer investigação por
um oficial na conduta do compitidor ou na
conduta de outro concorrente.
13. Procurar deliberadamente manipular a
valor de qualidade de um jogador através
de intencional o jogo errado ou retirada.
C. Os jogadores devem denunciar qualquer
conduta errado de um jogador a um oficial
do torneio quando disponível ou ao Tour
Diretor diretamente após a conclusão da
rodada.
D. Os Tour Diretores são obrigados a
relatar desqualificações e má conduta de
jogador no PDGA o mais rápido possível.
E. Jogadores desqualificados perderão
qualquer prêmio em dinheiro ou
mercadoria e não deverão receber um
reembolso das taxas de inscrição.
3.04 Código de roupa
A.Todas as violações da Política de Código
de roupa devem ser consideradas uma
Violação de Cortesia sob a Seção 8.12 das
Regras Oficiais do PDGA.
B. Todos os competidores e funcionários
devem usar uma camisa.
C. Todos os competidores e funcionários
devem usar sapatos ou outras coberturas
para os pés. Os jogadores não poderão
jogar descalços. Sandálias ou
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escorregadores são permitidos.
D. O código de roupa a seguir para todos
os competidores será aplicado em todos os
PDGA Elite Série / Tour Nacional e Maior
Eventos. O PDGA também recomenda que
este código de roupa seja aplicado no
Super Tour e em eventos de camada
inferior, mas essa decisão cabe
exclusivamente ao Tour Diretor:
1. Todos os jogadores em competições
sancionados pelo PDGA e funcionários de
torneio, são esperado a vestir-se
adequadamente e manter um ambiente
limpo e bem arrumado aparência em todos
os locais de eventos e funções associadas.
2.A. Todos os jogadores devem usar uma
camisa cobrindo a área superior do peito.
Um bem adaptado camisa com gola e
mangas cobrindo a parte superior do braço
aceitável. As mulheres podem usar camisas
sem mangas com golas.
2.B. As mulheres também podem usar
vestidos de tênis de uma peça alças
mínimas de uma polegada de largura.
3. Não serão permitidas camisetas, exceto
para competidores do Junior e Divisões
amadoras nas rodadas preliminares.
Juniors e Amadores não devem usar
camisetas durante as semifinais ou finais.
Camisas de gola ou decote em “V” feitos
de materiais de alto desempenho ou alta
tecnologia, como Dry-Fit, Cool-Max, e
outros serão permitidos.
4. Camisas penduradas abaixo da bainha
inferior do calção do jogador deve ser
dobrado.
5. Não serão permitidas camisas, calções
ou calças rasgados no caminho. Isso inclui
desmedido, “aberturas” desfeitas,
rasgadas ou cortadas na gola da camisa.
6. Nenhum slogan ou logotipo ofensivo,
profano ou obsceno será permitido em

qualquer
roupas. Jogadores juniores não podem
usar slogans ou logotipos referentes a
álcool, tabaco ou drogas.
7. Este código de roupa entrará em vigor
do início ao fim em cada evento, incluindo
todos rodadas de torneio.
8. Jogadores que não cortam, mas desejam
permanecer no local através do duração do
torneio, serão considerados espectadores
e não serão necessário para estar em
conformidade com o código de roupa.
3.05 Carrinhos, caddies e grupos
A. Os jogadores são obrigados a caminhar
durante as rodadas de torneio em todos os
eventos do PDGA a menos que transporte
alternativo, como carrinhos de golfo, seja
fornecido dentro do prazo taxa de
inscrição no evento (não como opção) para
todos os jogadores em uma única divisão
competitiva.
B. Os jogadores terão a opção de trazer um
caddie ou dispositivo de transporte
durante rodada de jogo. Embora o caddie
de um jogador esteja sujeito a todos os
itens do PDGA Regras de jogo e o Manual
da competição do PDGA, incluindo o
código de roupa, um caddie não precisa
atender aos requisitos de filiação ou
certificação oficial.
C. Os jogadores que optarem por usar um
caddie serão os únicos responsáveis pelos
seus caddie conduta do aviso de dois
minutos até a nota de pontuação do
jogador ser entregue. A má conduta de um
caddie pode sujeitar o jogador e o caddie
desqualificação e / ou suspensão.
D. Caddies não fazem parte do grupo de
jogadores para fins de chamadas em grupo
ou decisões.
E. Os jogadores devem instruir seus
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caddies a manter uma distância razoável e
não interferir no lance de um concorrente.
F. Para os jogadores que desejam usar um
dispositivo de transporte, dispositivos de
transporte aprovados incluem sacos de
disco golfo, cadeiras dobráveis e
acompanhantes de carrinho. Sem animais
dispositivos movidos a motor ou de
bicicleta devem ser permitidos em
qualquer evento PDGA.
G. Nos eventos PDGA Maiores e Nacional
Tour, o grupo é composto pelos jogadores
eles mesmos, o caddie individual de cada
jogador, qualquer equipe ativa do torneio,
como funcionarios de sinal de pontuação,
oficiais de torneios etc. e quaisquer
credenciais somente mídia. Nenhuma
outra pessoa pode estar no grupo de jogo.
Todos os outros (incluindo jogadores que
já terminaram a rodada) são considerados
espectadores e deve permanecer em áreas
designadas para espectadores, longe do
grupo de jogo.
3.06 Mídia do competidores de torneio e
relações com patrocinadores
A. Todos os participantes concordam que o
PDGA e seus agentes podem publicar
fotografias e imagens de sua participação
em eventos sancionados pelo PDGA.
B. Todos os jogadores da PDGA Elite Series
/ Nacional Tour e Maior eventos são
solicitados estar disponível para toda e
qualquer mídia no local, exceto durante ou
dentro 30 minutos do início de uma rodada
competitiva.
C. As políticas relativas à mídia podem ser
visualizadas na página Mídia PDGA em
www.pdga.com.
D. O pessoal da mídia deve abster-se de
entrevistar um jogador até depois de
enviou oficialmente sua nota de pontuação

aos oficiais do torneio.
3.07 Políticas do fornecedor de torneio
A. O Tour Diretor pode se recusar a
permitir que qualquer fornecedor acesse
local do torneio e seus arredores, a seu
exclusivo critério.
B. Se aplicável, os patrocinadores /
fornecedores são responsáveis por obter
as autorizações das agências / jurisdições
apropriadas e deve fazer autorizações
disponível para o Tour Diretor, mediante
solicitação.
C. O não cumprimento desta política por
um fornecedor pode resultar em outras
medidas disciplinares ações do PDGA.
3.08 Direitos e responsabilidades do Tour
Diretor
O PDGA reconhece que a força da
organização e a sustentabilidade do disco
golfo de torneio dependem da parceria
entre o PDGA e o Tour Diretor. Para ajudar
o Tour Diretor a executar melhor seu
trabalho, o PDGA lhes concedeu certos
direitos. O Tour Diretor também tem
responsabilidades perante o PDGA e seus
jogaderes, incluindo, mas não limitado ao
seguinte:
A. Qualquer membro qualificado e atual do
PDGA interessado em executar um evento
sancionado pelo PDGA, pode ser
necessário que um evento seja aprovado
nos onlines de avaliação antes de poder
dirigir esse evento. Esse teste será baseado
nas Regras de Jogo da PDGA e no Manual
da Competição.
B. Os Tour Diretores concordam em seguir
os padrões e sanções requisitos do PDGA
Tour
para a camada designado do evento.
C. Os Tour Diretores podem ser solicitados
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a assinar uma declaração reconhecendo
que eles leram as Regras de Jogo do PDGA
e o Manual da Competição, e concordar
em cumprir e fazer cumprir seu conteúdo
antes de poder direcionar qualquer Evento
sancionado por PDGA.
D. Os Tour Diretores devem divulgar as
informações financeiras de seus torneios
listados no Acordo de Sanção do PDGA. No
entanto, além divulgações exigidas pela
PDGA, qualquer versão adicional de
informações relacionadas a torneios as
informações financeiras ficam a discreção
do Tour Diretor.
E. Os Tour Diretores não podem recusar o
serviço a ninguém com base em sua raça,
origem nacional, gênero, orientação sexual
e / ou religião.
F. Os Tour Diretores devem respeitar as
ações disciplinares ativas dos jogadores
PDGA.
G. Quaisquer problemas que possam surgir
durante um torneio, cobertos ou não de
qualquer documento PDGA existente,
incluindo alegações de abuso de
responsabilidades por um Tour Diretor,
pode ser levado ao conhecimento do PDGA
através do Processo Disciplinar PDGA.
H. Na ocorrência de um evento que não
siga as responsabilidades estabelecidas no
acordo de sanção, padrões de torneio e
manual da competição, o PDGA reserva-se
o direito de rebaixar o evento no futuro ou
suspender o Tour Diretor de direccionar o
eventos no futuros.
I. Falha em relatar adequadamente os
resultados de um evento ou em atender às
necessidades financeiras obrigações do
evento podem levar a ações disciplinares
adicionais, incluindo a suspensão da
associação e dos privilégios de PDGA do

diretor de torneio.
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