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Professional Disc Golf Association
Revizuit: 1 ianuarie 2018

PDGA Reguli oficiale 
pentru DiscGolf

800 Descrierea jocului
Obiectul jocului disc golf este finalizarea unui traseu
discului. Un traseu

zona de start
zona de start

-a oprit. La completarea unei 
de start

Traseele de 
cu diverse terenuri pentru a oferi obstacole naturale pentru ”zborul” discului. Traseul nu 

traseul il

801 Aplicarea regulilor

801.01 Corectitudine
A. Aceste reguli au fost concepute pentru a promova jocul fair-
disc golf.

trebuie luat

pentru determinarea corectitudinii.

801.02

A. -
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B. 

eroare).

C.

D. Un avertisment

-un avertisment nu 
trebuie confirmat pent
alta, nici la un playoff.

E. 
sau mai multe eportul este 

reguli sau pentru relocarea zonei de aruncare regulamentul.

F. O sau o

G. Directorul nimentul. Directorul poate fi 
un Director de turnee (TD), un Director de concurs

H. nalty sub mai multe reguli 

801.03 Apel

A. Atunc

B. 
persoane oficiale, d

C.

D. rectorul poate ajusta scorul 

poate cere 
sunt definitive.
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802Aruncare

802.01 Aruncare

A. O aruncare -
zona de 

aruncare este luata în calcul.

802.02 Ordinea jocului

A. Ordinea de aruncare pe zona de start a

B. Ordinea de aruncare pe toate zonele de start subsecvente este determinat de scorurile din 

departe. Ties-urile

C. o alta zona de aruncare decât zona de start noua 
zona de aruncare, respectiv locul discului este cel mai 

rul

D. din aceeasi zona de aruncare sau o rearuncare, acel 
-aruncare este o aruncare 

sup loc al mingii,

E. 

F.

G. 
ate cu 

regulile.

802.03 Timp excesiv

A. -

1. ,

2. zona 
de aruncare

3. Ei ,

4.

l

.
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802.04 În afara zonei de start

A. start
de start sau un punct de start start,

spatele liniei de start desemnate. Linia de start
de start sau linia dintre doi marcatori de start.

B. 
zona de start start. Un 

de start înainte 
discul este eliberat.

C.

802.05 Lie ( )

A. 
pentru a a

supr -
oficial.

B. Lie (zona de aruncare) start.

C. Locul unde cade discul este un ”lie” . O este o 
trase

-un mod 
start start poate fi utiliza

o .
D. În toate celelalte cazuri, lie-ul (zona de aruncare)

marcare sau marcatorul este discul folosit pentru a marca locul de aruncare în 
conformitate cu 802.06.

802.06 Marcarea lie-ului (zonei de aruncare)

A. aruncare.

B. aruncare prin plasarea unui mini 

linia de joc. Un mini disc de marcare este un disc mic, care nu este utilizat în joc, 
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C. zonei de 
aruncare t zonei de aruncare prin 

D. Marcarea zonei de aruncare într-

802.07

A. zona de aruncare a fost marcata de un disc de marcare, atunci, când discul este 

1. zonei de 
aruncare

2.
a

3.

B. O start. A se vedea 802.04.B.

C.
penalty.

803

803.01 Mutarea obstacolelor

A. 
traseului

unui obstacol.

B. traseu

1.
zonei de aruncare
molozuri sau buruieni (cum ar fi pietre, frunze, ramuri sau crengi rupte) sau 
orice element desemnat de director.

2.

3. traseului

C. traseu, altul decât cele permise mai sus, 
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803.02 Scutirea de obstacole
A. 

zonei de aruncare

marca un nou loc pentru zona de aruncare

B. 

o nou are imediat în spatele obstacolului de pe 
linia de joc.

C.

D.

E. 
2 metri.

803.03 Deteriorarea traseului

A. oricare parte a trase

804 Rute reglementate

804.01

A. O
este definit de unul sau mai multe obiecte obligatorii

mai comu

804.02 Rute interzise

A. Linii obligatorii

1.
a indica când un disc a ratat o obligatorie.

2.
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ante .

3.

mai sus pentru obligatoriile unice.

4.

fie deasupra, fie sub linie.

B. ia zonei de start

linia).

C. Un

, locul anterior.

D. Cea mai apropiat

805 reglementate

805.01

A. 

B. 
considerat a fi în stare de repaus atunci când se 

C.
iscului.

D.

805.02 Disc peste 2 metri

A. 

traseu
individuale.

B. 
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C.

D.

805.03 Disc pierdut

A. 

B. sens nu este 
normelor de curtoazie.

C.

de aruncare pentru discurile pier

D.
scorul 

E. pentru discurile pierdute, directorul poate 

806 Zone reglementate

806.01 Zona de putt

A. 

B. 
echilibrului în spatele discului de marcare

penalty.

806.02 Out-of-Bounds/În afara limitelor

A. O -of-bounds

"out-of-bounds" face parte din zona "out-of- traseului care nu 
este în afara limitelor este in-bounds/în limite.

B. Un disc este în afara limitelor/out-of-bounds
/out-of-bounds.
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C. /out-of-bounds
-

D. limitei/out-of-bounds

1. sau,

2. O desemnat
în orice punct, de pe o linie 

-bounds; sau,

3. o perpendicular
disponibil, o desemnat de un disc de marcare plasat pe 

-
limite/in-
limitelor.

la:

4. În interiorul zonei desemnate; sau,

5. O desemnat

E. n metru de linie 
-un oricând în orice punct, pe o linie de 

i trece prin centrul discului aruncat.

F. -un metru de linia 
out-of-
plan vertical.

G. -of-bounds,
, cu 

H.
afara limitelor, discul este considerat a fi în afara limitelor/out-of-bounds.

806.03

A. O

-bounds
ca fiind în joc.
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B. Pentru
mutat la cea mai apropiat

i în care 
.

806.04 Zona de scutire

A.

-of-
-

806.05 Hazarde
A. Un hazard

B. 
C.

D. -a produs un hazard, 
discul este considerat a fi în hazard.

807
A. 

dintr- pentru un obiectiv are, 

B. i

C.

808 Scoring (punctaj)
A. 

cartelei de scor a grupului.

B. 

C. -
-un mod ca



D.

punctul 808.G.2.

E. 

ui oficial sau al directorului, cât mai 

F. de scor în termen de 30 de 
traseu -a

-

G. tabloul de scoruri a fost întors, scorul total este înregistrat ca fiind unul final, 

1.
ribuite.

2.

809

809.01

A. 

-a

abandonate nu sunt luate în considerare.

809.02 Aruncare provizorie

A. O aruncare provizorie este o a

B. :

1.

808 — 809.02 PDGAReguli oficiale pentru Disc Golf Pag 11
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a. fi 
pierdut, în afara limitelor/out-of-bound sau a ratat o obligatorie; i,

b.

o corect .

2.
diferit. Pot fi efectuat

809.03

A. încercare 

B. 

810 Interferen
A. -

de joc in-bounds, acesta este înlocuit cu locul în care a început starea de repaus, 

t grupul.

B. 
convenit grupul.

C. unde
ajunge mai întâi în repaus.

D. traseu

-aruncare.

E. 

1. Modificarea trase ; 
sau,

2. Mutarea sau ascunderea unui disc aruncat sau a unui disc de marcare (altul 
decât în 
de 810.H).



F.

G. -

-

H. Un disc care a fost aruncat de un alt juc

811 Misplay
A. Este respons traseul. Înainte de începerea jocului, 

zone alternative de aruncare

B. 
în traseu -o incorect pentru 
orice aruncare.

C.

D.

E. traseul 

F. Tipuri de misplay:

1. incorect . -o ncare care nu este 
cea corect :

a. Aruncare în afara zonei de start (teeing off) dintr- start care nu este zona 
start (teeing) 

b. A aruncat dintr-o alt decât cea stabilit de discul aruncat; sau,

c.

d. A aruncat dintr-o stabilit
o obligatorie; sau,

e. A jucat un disc într- -

-

pentru misplay.

810 — 811 PDGAReguli oficiale pentru Disc Golf Pag 13
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2.
-

deasupra supra
o aruncare în afara zonei,

3.

4. Redare non-
traseul 

5. ent 

scorul pe care un

6. Gaur

7. traseul pentru 
ac traseul 

. 

8. traseul pentru 

9. -
într- -au fost alocat. Ju



812 Curtoazie

A. :

1.

2.

3. fi:
a.
b.
c.

în traseu, 
d.
e.

4.
interfera cu un disc aruncat; sau,

5.

6.

B. :

1. :

a. ; i,

b. ; i,

c. .

2. ui pentru a se asigura de respectarea 
- .

C.

813 Echipament

Disc ilegal

A. 
tehnice PDGA.

812 – 813.01 PDGAReguli oficiale pentru Disc Golf Pag 15
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B. caracteristicile sale originale 

C.

D.

E. 

F.

Dispozitiv ilegal 

A. Un j

sau 

timp cât nu este mai mare de un centimetru în grosime atunci când este comprimat.

B. 

C. -a observat în orice moment 
în 



A.01 General
A. În meciul de joc

meciul.

B. 
cazurilor în care aceste reguli sunt înlocuite.

C. -

A.02 Ordinea jocului
A. Ordinea de start

tabela de scor.

B. 

ordinea de aruncare.

A.03 Pedepse/Penalty
A. 

ficial poate confirma apelul.

B. 

A.04 Scoring/Punctaj
A. 

B. 

ceea ce poate fi indicat printr-

C.

A.05 Concedere
A. 

B. 

C.

D.

E. 

Anexa A PDGAReguli oficiale pentru Disc Golf Pag 17

Anexa A

Match Play/Meci
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A.06
A. acel 

B. 

B.02 Ordinea jocului

B.01 General
A. 

pot fi extrapolate din aceste reguli.

B.
cazurilor în care aceste reguli sunt înlocuite.

A.
(tabelele) de scoruri. Ordinea de aruncare pe toate zonele de start ulterioare este 

Ties-urile 

B. o alt decât zona de start, echipa care se 

C. Membrii unei , pot arunca în ordine.

B.03 Pedepse/Penalty

înscrise împotriva echipei, indiferent de format.

B. Orice arunca

oricare 
membru al echipei.

B.04 Lie/
A. În formate în care ambii me , un 

-o alt decât cea jucat de primul 

B. O jucat folosind 

C. o care este jucat de ambii membri ai echipei este mutat din 
zona de aruncare relocat .

Anexa B



B.05 Format
A. Best Throw

1. start. Apoi, echipa alege care dintre 
e

2.

3.

4. o as

o 
marcat , cel de-

zona de aruncare rezultat . 

5. În cazul în care un membru al echipei este absent, a în

ipei care a întârziat se poate 
.

B. Modified Best Throw

1.

aruncarea din zona de start

C. Worst Throw
1. start

2.
acee de aruncare. 

3.

4.
o ncare

pentru discul mutat.
5. o foarte favorabil

6.

_________________________________________________________________
Anexa B PDGAReguli oficiale pentru Disc Golf Pag 19
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D. Tough Throw
1.

E. Alternate Throw
1.

2.
3.

4.

5. Pentru orice aruncare din acee -
aruncarea.

6.

F. Modified Alternate Throw

1.

G. Best Score/Cel mai bun scor

1.

2. O

3.

H. Best Score from AlternatingLies/

1. start. Fiecare membru al echipei apoi 

mai departe.

2.

3.



Anexa C

Resurse

Reguli: pdga.com/rules
Reguli Q & A :
pdga.com/rules/official-rules-disc-golf/808-rules-qa
Manual :
pdga.com/rules/competition-manual-disc-golf-events

traseu:
pdga.com/course-directory
Standarde tehnice: pdga.com/rules/technical-standards

Anexa D

Conversii 

echivalente în 
atunci când nu este disponibil niciun dispozitiv 

Sistem Metric
10 metri ..................... 32 picioare 10 inch
3 metri....................... 9 picioare 10 inch
2 metri....................... 6 picioare 6 inch
1 metru......................... 3 picioare 3 inch
30 centimetri ............ 1 picior
20 centimetri............ 8 inch
1 centimetri................ 1/2 inch

Anexa E

Index
All Square..................................A.04.A
Away Player ..........802.02.C

..........807.A
...............................806.03.A

Obstacol cazual.......................803.01.B.1
.............................806.03.A

Completarea unei runde...........808.F 
Director .....................................801.02.G

..................804.01.A
Down / Jos.........................................A.04.A

aruncare.................................802.05.C
Aruncare Extra...............................A.03.C
Grup ........................................801.02.A
Halved ..................................A.04.A
Hazard .......................................806.05.A

...804.01.A 
800

In-bounds/în limite...............................806.02.A
Lie/ ...........................802.05.A
Linie de joc................................802.05.D
Linie obligatorie........................804.02.A.1
Obiect obligatoriu....................804.01.A

.....................804.01.A
Marker/marcator.....................................802.05.D

Disc de marcare...............................802.05.D
Meci de joc.................................A.01.A
Medal  Play/Joc cu medalie.........................A.01.A
Mini disc de marcare, sau Mini ........802.06.B
Misplay ......................................811.B

............................807.A
Oficial .......................................801.02.F
Out-of-bounds/în afara limitelor.........806.02.A 
Par ..............................................811.F.5 

..............801.02.E
.......................811.A

........................802.05.A 
......................................805.01.A Practice 

Aruncare ..........................809.03.A
Aruncare provizorie, sau Provizorie…..809.02.A
Putt.............................................806.01.A

scutire.................................806.04.A
Re-aruncare....................................802.02.D
Single Mandatory ..........804.01.A

......................802.04.B
Target .........................................807.A
Linie de start/.....................................802.04.A 

……………......802.04.A 
Throw.........................................802.01.A
Oficial de turnee .................801.02.F
Regula de 23 metri........................805.02.A
Up/Sus ..............................................A.04.A

.....................................801.02.D

Anexa C – E PDGAReguli oficiale pentru Disc Golf Pag 21
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Aplicarea regulilor
OB, atunci este OB.

-urile sunt rupte 
din cauza a ceea ce s-a întâmplat. O 

-

oriile. În acest caz, se 

OB cu momentul în care a trecut linia 

a avut loc mai întâi.

atunci când grupul nu poate lua o decizie, 
de

Poate. Depinde de TD. S- i
penalizat pentru OB, deoarece aceasta este 

i penalizat 
i jucat de la o 

incorect (misplay), deoarece a i jucat în 

eveniment, inclusiv regulile PDGA.

Toate turneele aprobate de PDGA au un director 
de turnee. Pentru evenimentele care nu sunt 

PDGAReguli oficiale pentru Disc Golf Pag 23

QA-APP-6

-un turneu 
-

PDGA?

QA-APP-7

QA-APP-4

-I

QA-APP-3

unui alt 

QA-APP-2

-o

când discul a venit a ajuns în stare de repaus?

QA-APP-5

-a dovedit a 
-

-un punct 
incorect. Sunt penalizat?

QA-APP-1
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de director pot fi disponibile în alte moduri. De 
exemplu, semnatarul trase

lucruri care sunt în mod normal acoperite în 

Nu. Pentru a efectua apeluri în timpul jocului 

director ca oficial al turneului. Trecerea 
oficial de turneu (la 

care se face referire în tot statutul de oficial). 

pentr

efectua apelul. Un observator poate efectua 
apeluri (de exemplu, în ceea ce pri

pentru o decizie de grup.

folosite doar pentru a documenta comportamentul 

rului poate fi 

videoclipului sau a altor mijloace media în scopul 
de a lua decizii în timpul jocului la turneu.

Aruncare

lovit înainte sau în timpul unui backswing nu 
este considerat o aruncare.

rea discului. 

lateral, overhand, thumber sau în orice alt 

Timp excesiv

-of-bounds, 

, marcaj, scutire 

pornire).

QA-APP-10

sau alte mijloace de comunicare pentru a face 
un apel la reguli?

QA-THR-1

în timpul backswing-
i discul s-

QA-THR-2

overhand/de sus în jos?

QA-TIM-1

QA-APP-9

aruncare provizorie 

mai exact?

QA-APP-8
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Teeing Off/În afara zonei de start

QA-TEE-1

  Cum sunt desemnate zonele de start?
Directorii pot folosi oricare din diversele metode 

abandon. Un singur traseu poate folosi mai mult 

-
comune de desemnare a zonelor de teeing (start): 

start sun

zona de tee (start) este zona din cadrul conturului. 

markerelor. În 

zona de start, zona de tee (start) se extinde la trei 
metri perpendicular în spatele liniei tee (start) 

D

exteriorul marginilor exterioare ale markerelor de 

sau un marcator de tee (start), acesta este pe o 
n spatele semnului sau marcatorului.

încât nu a avut loc nici o 

Lie/Zona de aruncare

pe,
zona de aruncare

Marcarea zonei de aruncare

aruncare

joc (în acest caz, rampa zonei de start), mai 

cum ar fi un picior.

QA-LIE-1

Aruncarea mea a aterizat pe un pod care se întinde 
pe

QA-MAR-1

-a
- -a aruncat de 

acolo. Care este apelul?

QA-MAR-3

Discul meu este blocat într-un copac, direct 
deasupra trunchiului. Cum îl marchez?

QA-TEE-2

Mi-
beton ridicat. Când i-am dat drumul, partea din 

QA-MAR-2

-mi marchez zona de aruncare cu un mini, 
-l 

iau pe cel mini?
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disponibil înapoi pe de-a lungul liniei de joc.

cum ar fi bastoane sau cârje (atâta timp cât 

aruncare (mai
eliberare.

inându-
aruncare, pentru sprijin, nu este interzis de 

-
bounds. De asemenea, nu trebuie mutat, 

obstacolelor pe traseu

pentru sprijin, deoarece persoana 
traseu.

orice alt echipament de parc sau traseu, sunt 
obstacole în calea traseului. Acestea trebuie 
tratate ca orice alte obstacole, de exemplu un 

piciorul dedesubt, asta este ceea ce trebuie 

pe
dedesubt, acea

din partea de 

Da. În interiorul canalului nu este o 

QA-OBS-2

A large broken branch (a foot in diameter and 
eight feet long) is in my stance. Am I allowed to 
move it?

QA-STA-3
Trase
scurgere a apei de ploaie, care ies din partea 
unui deal, pe un canal navigabil. Sunt de 
aproximativ doi me

-

nici o penalizare, 

QA-STA-2

-ului?

QA-OBS-1

juca din spatele ei? Deasupra acesteia?

QA-STA-1

Un punct de sprijin este definit ca "orice parte a 

cum ar fi un pantof între 

asta?

QA-STA-4
putt scurt. 

-mi pun piciorul din spate pe zona de 

-mi ridic piciorul 

spatele zonei de aruncare. Eu numesc asta 
un putt "fade-away".
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ii pot marca pe deal chiar 

-
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vi se 

penalizare.

dvs. sau în spatele marcatorului dvs., vi se 

spatele zonei de aruncare (zona de 

acesteia.

le-a declarat scutiri cazuale. Aceste plante 

unei 

zona de aruncare în conformitate cu regula 

problema cu zona de start este un 

jos un 

-

limitele zonei.

aceasta
zonei de aruncare, caz în care este vorba 

dvs. sau nu atinge solul, aceasta nu 

Cea mai mare scutire ar putea fi o 
aruncare, re-aruncare sau capacitatea de a 

.

QA-OBS-7

ne-

QA-OBS-8

jos?

QA-OBS-9

cutire de la 
obstacole sau dintr-
deplasa de-

cea mai mare" pe care directorul o poate 

QA-OBS-6

Cum îmi marchez zona de aruncare atunci 
-

traseului care are plante sensibile, 

valoroase?

QA-OBS-5

zici?

QA-OBS-4

-

QA-OBS-3
Discul meu s-
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Rute reglementate

Da. Linia obligatorie se extinde numai la partea 

-ai pierdut 
mando/obligator

linie, nu s-a pierdut mando. O modalitate de a 

aruncare direct 

-un obiect solid, 
-

disponibil de-a lungul liniei de joc.

Disc peste 2 metri

QA-2M-1

?
Implicit, regula de 2 metri nu este în 

pentru o parte din turneele alese, inclusiv 

caddy”.

superioare este o continuare a celui inferior. 
pul tva trebui 

discul.

2 metri.

pedeapsa de 2 metri, iar zona de aruncare 
-a

blocat 

QA-2M-3

-a

aruncare. Regula de 2 metri a fost în vigoare. 
Care este regula?

QA-POS-1

Cum pot marca un disc într-

QA-MAN-3

Trunchiul 

superioare. Am ratat obligatoria?

QA-2M-2

A disc supported by the target is not subject to 
the two-meter rule. What about a disc supported 
by other course equipment such as a tee or 
course sign?

QA-MAN-2

a fost 
aruncare?

QA-MAN-1

Aruncarea mea a trecut obligatoria pe partea 
-

- -o?
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Disc pierdut aruncare în intervalul de 30 de secunde 

lacul OB, -a

Zona de putting

în afara limitelor. Aceasta este probabil cea mai 
b

direct pe marginea piciorului din spatele 
marcatorului. De fapt, piciorul din spatele 

0 cm 

decât partea din spate a marcatorului. De 

Out-of-Bounds/În afara limitelor

gardul se îndoaie. Cu 

Discul dvs. nu era in-bounds/în limite în 
momentul în care a lovit gardul.

aruncare (cum ar fi OB sau peste 2 metri).

QA-OB-4

Discul meu a fost OB. Pot folosi regula de 
-mi marca zona de 

aruncare pe linia de joc, în loc de 1 metru de 
la OB?

QA-OB-1

-l

QA-PUT-1

QA-OB-3
Discul meu a lovit un gard flexibil din partea OB. 

-bounds atunci 
când gardul s-

-

QA-LOS-2

QA-OB-2

Discul meu a aterizat într-un iaz OB, care este 
înconjurat de trestii înalte. La 1 metru de unde a 

-

start)?

QA-LOS-1

-o
nicicum. E un joc pierdut, sau un OB?
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Atunci când întreg discul a trecut linia. Pentru 
a fi super-tehnic, deoarece discul este un 
cerc, va exista un punct unic de ultim contact 

sunt 

-

-

traseu. Singura 

zonei d

.

-aruncare, deci discul este jucat 

-

spatele zonei de aruncare.

pierdut.

QA-OB-7

poate zbura deasupra liniei OB pentru un timp. 
Este acela punctul în care o parte a discului a 
traversat prima linie, sau când întregul disc a 
traversat linia?

QA-CAS-3

aterizat într-un 
l-

QA-OB-6

i a fost ape

QA-CAS-2

QA-CAS-1

Discul meu a aterizat într-un pârâu care a fost 
declarat cazual. 

-
picioarele uscate?

QA-OB-5

nu, deoarece marginea pârâului con
-a

dedesubt. Este discul meu automat in-bounds, 
-a atins?
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-
-

de a-

-ul nu este o 

Nu - plasarea piciorului din spate pe sol în spatele 
marcatorului, sau (3) recuperarea discului de 
marcare. Cheia tuturor acestor aspecte este 
d
spatele marcatorului, înainte de a merge mai 

-
sat putt-ul.

grup sau de un 

(deasupra ma

decizie.

ridica 

Probabil ca nu. Este o decizie d

finaliza gaura.

QA-COM-1

-
-l eliberez?

QA-COM-4

- -ul 

-ul nu era bun. Au dreptate?

QA-COM-6

Discul -
-ul 

lui mi-

finaliza gaura?

QA-COM-7

-

oare un as?

QA-COM-3

într-

QA-COM-2

QA-COM-5

blochez acolo pentru câteva secunde, apoi îmi 
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-a

Cu toate acestea, în cazul în care grupul dvs. 

Scoring/Punctaj

scorul total corect.

Aruncare provizorie

un oficial sau când ar putea economisi timp 
în cazul unui posibil disc pierdut sau disc 

provizorii permit continuarea jocului prin 

statutului
un oficial este disponibil pentru 

provizorii, completând în e

piciorul corect.

scor) aruncarea nu s-

respective nu sunt luate 
în considerare.

(în aer) pentru a returna un disc nu este o 

p

QA-PRO-1

trebuie folosita?

QA-PRA-2

zonei de start. L- - a
-am aruncat. Era la aproximativ 

QA-PRA-3

efectuat greu un putt

QA-ABA-2

-am aruncat 
discul într-
într-un copac. Regula de 2 metri este în 

-

QA-PRA-1
-am marcat zona de aruncare, mi-am 
-ul -

-am rostogolit în jur 

QA-ABA-1

-

QA-SCO-1
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aruncare c

Interferen

ajuns întâi în repaus. Din moment ce a fost 
în mod clar peste 2 

competitiv.

Misplay

care face parte din traseu, atunci se va 

traseul

ura 
extra sunt ignorate).

QA-MIS-2

accidental. A fost un fault de picior sau un 

-o atunci 
când a aruncat.

-ul nepotrivit).

811.F.3) pentru a reprezenta aruncarea 

en , plus un plus 
pentru a completa gaura.

Da. Acesta este un tip de misplay cunoscut 

QA-MIS-3

Am ratat o obligatorie, dar nu am realizat 

fac?

QA-MIS-4

-am dat 
-

început-

QA-MIS-5

În mijlocul rundei mele aveam dureri de stomac 

o penalizare pentru gaura pe care am ratat-o?

QA-MIS-1

din traseul turneului

QA-INT-1

Discul meu a fost blocat într-un copac cu mult 
peste 2 metri (cu regula de 2 metri în vigoare), 
când a -a aruncat la 
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câte 

-au

efect

DQ (descalificarea). În acest caz, TD ar 
putea evalua în mod rezonabil ambele 

Curtoazie

este cazul aici, deci 
avertisment pentru timpul excesiv. Cu toate 

timp neînsemnat departe de grup (de 
exemplu, mai mult de câteva minute), 

deranjant pentru a-l apela. Este ceva la care 

Echipament

QA-EQU-1

telemetru?

cele 30 de secunde permise de regula de 
timp excesiv.

g -

Da. Acestea sunt legale pentru jocul PDGA 

generale (greutate, claritate margini, 
iat în 

QA-EQU-2

-

PDGA?

QA-MIS-8
Am ajuns în traseu

-am 

ura 3, care este 

-un 

QA-MIS-7

QA-COU-1

-mi scorul 

violare de curtoazie?

QA-MIS-6

Grupul meu a început pe gaura gr
ar trebui sa facem?
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întotdeauna dreptul
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face apelul final.

-

e timp excesiv. Cel mai bun 
moment pentru a face acest lucru este între 

Match Play/Meci de joc

QA-MAT-1

Oponentul meu a acceptat un putt, dar în 
-ul pentru a 

concurs

supun

Da. Utilizarea ajutoarelor de prindere este 

interzice utilizarea lor.

grosime sau greutate discului. Manual

regula 813.02.A ca un dispozitiv care 

O femeie poate juca în orice divizie atâta timp 

i

atunci când este comprimat pe zona de 
aruncare, inclusiv într-
în zona de teeing (start).

semnalul oficial de 

grupul a început efectiv devreme, dar nu a 
auzit semnalul oficial de start, scorurile lor sunt 

QA-EQU-4

-mi folosesc dispozitive pe mâini 

QA-EQU-6

Discul meu a aterizat într-un loc cu un teren foarte 

tampon pe jos pentru a-mi proteja genunchiul?

QA-CMP-2

QA-EQU-5

premise acestea?

QA-CMP-1

Pot juca femeile într-o divizie?

QA-DOU-1

Partenerul meu duble a aruncat o 
apropiere utilizând discul aruncat ca marcator. Pot 

-l marchez cu un mini pentru aruncarea mea?

QA-EQU-3

Mi-
-l ia pentru 

mine în timpul rundei?



înainte. S-a depus mult mai mult efo

-ul PDGA.

General

Regulile au fost restructurate pentru a 

scenarii rare (cum ar fi misplay-ul) sunt 

Fiecare termen definit este listat într-un 

care este definit. Textul regulilor a fost 
rescris într-
conversativ. De exemplu, cuvântul 
"shall/va" nu mai apare.

aduna reguli similare: rute reglementate, 

reglementate.

Lucruri noi

Zona de scutire: 
ese

-

traseului

Hazard: pericol în zona în care 

de aruncare.

punct de in-bound (similar cu un hazard 
lateral în golf).

30 cm adâncime centrat în spatele 
markerului.
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Rezumatul modific rilor de reguli



Limita de 5 metri a scutirii cazuale a fost 
-a

aruncare disponibil
fi.

-a lungul 
liniei de joc) la plasarea zonei de aruncare 

pentru ”peste doi metri”.

e cu 

-aruncare 

Normele obligatorii au fost clarificate prin 

cât cea care 

, 

de a arunca peste un lac OB, de exemplu).

Vi

ncare a fost redefinit.

metri în aer pentru a returna un disc unui 

aruncare (de exemplu, în cazul în care putt 

muta un disc care a aterizat pe sau în 
spatele zonei dvs. de aruncare.

i/sau într-

Ce e nou? PDGAReguli oficiale pentru Disc Golf Pag 37


