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Úvod
PDGA Soutěžní manuál popisuje pokyny a postupy pro turnaje PDGA a používá 
se společně s PDGA Oficiálními pravidly discgolfu a PDGA Tour Standards. Pokud 
není stanoveno jinak, tato pravidla a procedury jsou povinné pro všechny akce pod 
záštitou PDGA. Pokud ředitel turnaje shledá některá ustanovení v dokumentech 
nepřijatelnými, může zažádat o výjimku kontaktováním manažera PDGA Tour na 
e-mailu tourmgr@pdga.com nebo na telefonním čísle +1 (706) 261 6342.

Duch hry
Discgolf se obvykle hraje bez dohledu rozhodčího. Hra je založena na čestném 
jednání hráčů, jejich ohleduplnosti, sportovním chování a dodržování PDGA Oficiál-
ních pravidel discgolfu. Všichni hráči by se měli chovat disciplinovaně, zdvořile a 
sportovně za všech okolností, bez ohledu na to, jak 
si konkurují. 
Nahlásit porušení pravidel. Přijmout ho.  
Není to nic osobního, jsou to pravidla.
To je duch hry zvané discgolf.

Kodex discgolfisty
1.  Hraj s rozumem:  

NIKDY neházej, když mohou být ohroženi ostatní 
hráči, diváci či jiní návštěvníci areálu. Neházej na 
místo, kam nevidíš. Využij spottera.

2.  Respektuj hřiště:  
Dodržuj všechna pravidla. Nevyhazuj odpadky 
tam, kam nepatří, netvoř graffiti ani jinak nenič 
vybavení parku či rostlinstvo. 

3.  Reprezentuj discgolf:  
Buď milý a zodpovědný. Uč ostatní.

Soutěžní manuál pro 
discgolfové turnaje

Professional Disc Golf Association 
Aktualizováno 1. ledna 2018
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Část 1: Turnajové procedury 
1.01 Způsobilost hráče 
A. Všichni členové PDGA jsou oprávněni soutěžit v kategorii, do které se kvalifikují 

na základě zařazení (profesionál nebo amatér), věku, pohlaví a ratingu hráče. 
Výjimky musí být předem schváleny manažerem PDGA Tour. Viz Část 2: Zařazení 
do kategorií pro přesnější informace o způsobilosti hráčů pro různé kategorie. 

B. Ke startu na jakékoli akci PDGA kategorie Major, Elite Series/National Tour nebo 
Super Tour (kategorie A) je vyžadováno platné členství PDGA. 

C. Na všech ostatních turnajích pod záštitou PDGA může hráč, který není jejím 
členem, soutěžit, pokud zaplatí nečlenský poplatek. Tento poplatek se vztahuje 
na všechny hráče kromě hráčů soutěžících v juniorské kategorii. 

1.02 Registrace na turnaj  
A. Registrace předem je vyžadována u akcí PDGA kategorie Major a Elite Series/

National Tour a doporučena pro všechny ostatní akce. 
B. Hráč není na akci oficiálně přihlášen, dokud není jeho registrační poplatek přijat 

a potvrzen organizátorem.
C. Naplnění startovního pole funguje na bázi “kdo dřív přijde, ten dřív mele”, pokud 

nebyla před začátkem registrace přidělena místa pro jednotlivé kategorie či 
profesionály a amatéry. V tom případě by tyto kategorie a třídy fungovaly na bázi 
“kdo dřív přijde, ten dřív mele”.  

D. Čekací listiny budou tvořeny (celkově, podle tříd, podle kategorií) na základě 
předem přidělených počtů míst.

E. Datum a čas přijetí přihlášky při užití online systému by měly být zaznamenány 
dle přesného přijetí platby v online platební bráně. 

F. V případě, že je ve stejný okamžik přijato více přihlášek, má přednost hráč s 
nižším členským číslem PDGA. 

G. Je nutné, aby organizátoři zveřejňovali startovní a čekací listiny na pdga.com 
a/nebo na oficiálních registračních stránkách turnaje a tyto listiny aktualizovali 
nejméně 1x týdně. 

H. Na startovní listině by měli být zveřejněni pouze hráči, kteří již zaplatili registrační 
poplatek. 

 1.03 Odhlášení a vrácení poplatku 
A. Hráči MUSÍ odhlášení oznámit e-mailem nebo telefonicky přímo řediteli 

turnaje (dále jen ŘT) pouze dle kontaktních údajů uvedených pro daný turnaj. 
Informování jiné osoby než ředitele turnaje, včetně dalších pořadatelů, není 
považováno za oficiální odhlášení.  

B. Hráči, kteří zaplatili VÍCE než symbolický čekací poplatek 10 $, aby byli součástí 
turnajové čekací listiny, a nebudou moci startovat nebo se rozhodnou odhlásit 
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z čekací listiny před publikovaným datem uzavření registrace a náhradníků 
(doporučeno je 1 týden před turnajem nebo později), obdrží zpět 100 % 
registračního poplatku, odečten bude pouze čekací poplatek. Hráčům, kteří 
zaplatili POUZE symbolický čekací poplatek 10 $, nebude poplatek navrácen. 

C. Hráči, kteří oficiálně požádají o odhlášení z turnaje nejméně 30 dní před 
jeho začátkem, obdrží zpět 100 % registračního poplatku (odečten může být 
manipulační poplatek maximálně 10 $). 

D. Hráči, kteří oficiálně požádají o odhlášení z turnaje 15 až 29 dní před jeho 
začátkem, obdrží zpět 100 % registračního poplatku (odečten může být 
manipulační poplatek maximálně 10 $) POUZE v případě, že je jejich místo 
obsazeno jiným zájemcem buď z čekací listiny, nebo registrovaným přímo 
na místě (pokud je to možné). Pokud hráčovo místo NENÍ obsazeno, je na 
rozhodnutí ŘT, zda hráči navrátí 50 % registračního poplatku NEBO pouze 
hráčský balíček, který by hráč obdržel, pokud by se turnaje zúčastnil (s možností 
odečtení poplatku za dopravné). V případě, že se jedná o hráče v profesionální 
kategorii bez možnosti hráčského balíčku v hodnotě alespoň 25 % registračního 
poplatku, navrátí ŘT hráči 50 % registračního poplatku. 

E. Hráči, kteří oficiálně požádají o odhlášení z turnaje 14 a méně dní před turnajem 
a před oficiálním datem uzavření registrace (doporučeno 1 týden před turnajem) 
obdrží zpět 100 % registračního poplatku (odečten může být manipulační 
poplatek maximálně 10 $) POUZE v případě, že je jejich místo obsazeno jiným 
zájemcem buď z čekací listiny, nebo registrovaným přímo na místě (pokud je 
to možné). Pokud hráčovo místo NENÍ obsazeno, je na rozhodnutí ŘT, zda hráči 
navrátí 25 % registračního poplatku NEBO pouze hráčský balíček, který by 
hráč obdržel, pokud by se turnaje zúčastnil (s možností odečtení poplatku za 
dopravné). V případě, že se jedná o hráče v profesionální kategorii bez možnosti 
hráčského balíčku v hodnotě alespoň 25 % registračního poplatku, navrátí ŘT 
hráči 25 % registračního poplatku. 

F. Hráči, kteří oficiálně NEPOŽÁDAJÍ o odhlášení z turnaje před jeho začátkem či 
oficiálním datem uzavření registrace a na turnaj vůbec nenastoupí, se vzdávají 
svého registračního poplatku a NEOBDRŽÍ zpět peníze ani NEDOSTANOU 
hráčský balíček. NETÝKÁ se hráčů na čekací listině, viz 1.03.B výše. 

G. Ředitelé turnaje pro Major, National Tour a turnaje kategorie A mohou zažádat 
manažera Tour o změnu harmonogramu položek C, D a E. Pokud je žádost 
přijata, musí být podmínky vrácení poplatku jednoznačně a jasně publikovány 
spolu s ostatními startovními informacemi. 

H. Pokud ŘT rozhodne o neotevření kategorie z důvodu nedostatečného počtu 
registrovaných hráčů v dané kategorii (viz 2.01.K), může hráč, který si nepřeje 
hrát v rámci jiné kategorie (jejíž podmínky splňuje), obdržet zpět 100 % 
registračního poplatku. 

Poznámka: důrazně se doporučuje, aby v hráčských balíčcích velkokapacitních turnajů NEBYLY žádné 
personalizované předměty kvůli složitosti, která vzniká při odhlašování hráčů a vracení jejich poplatků. 
Personalizované předměty by případně měla být možnost zakoupit v rámci registrace za oddělený nevratný 
poplatek, který není součástí registračního poplatku.
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1.04 Prezence 
A. Předturnajová prezence je povinná u všech akcí PDGA kategorie Major a Elite 

Series/National Tour a je doporučována pro akce všech ostatních kategorií.
B.  Každý hráč, který se nezapíše do doby určené ŘT, ztrácí nárok na své oficiální 

místo a registrační poplatek. Výjimky mohou být učiněny pouze na základě 
uvážení ŘT.

1.05 Tréninková kola, začátek hry a pozdní příchody 
A. Hráči jsou zodpovědni za plánování svých tréninkových kol před začátkem 

turnaje. Dostupnost hřiště a jeho turnajová podoba se mohou lišit (detaily 
naleznete v PDGA Tour Standards). Hřiště je uzavřeno (jsou uzavřena) k tréninku 
během turnaje a v dalších časech stanovených ŘT.  

B. K zahájení soutěžního kola jsou používány dva druhy startu: 
1. Současný start (druh startu, kdy skupiny začínají zároveň, též shotgun start): 

Skórkarty jsou rozdány v turnajovém centru v předem stanovený čas. Po 
rozdání karet musí být skupinám poskytnut dostatečný čas, aby se dostavily 
k přiděleným jamkám. K ohlášení posledních dvou minut do začátku hry by 
měl být použit hlučný přistroj, jako například vzduchový klakson. Tento signál 
by měl mít podobu dvou krátkých zatroubení. V tento okamžik hráči ukončují 
trénink a urychleně se přemístí na výhoziště jim přidělené jamky. Prodloužené 
zatroubení začíná kolo a dává pokyn zapisovateli skóre k ohlášení pořadí 
házejících. 

2. Postupný start (kola, kdy skupiny začínají jedna po druhé na určité jamce, 
též golfový start): Hráč začíná v čase ohlášeném ŘT. Hráčům je doporučeno, 
aby se ohlásili u startéra 10 minut před začátkem kola. Pokud tím nevyrušují 
a neobtěžují ostatní hráče na hřišti, mohou hráči trénovat do okamžiku, kdy 
startér ohlásí dvě minuty do začátku jejich kola. 

C. Pokud hráč hodí mezi signálem ohlašujícím poslední dvě minuty a startem 
kola a je spatřen dvěma a více hráči nebo rozhodčím, mělo by mu být uděleno 
varování. Pokud hráč pokračuje v házení a je spatřen dvěma a více hráči nebo 
rozhodčím, musí obdržet jeden trestný hod k jeho skóre nehledě na počet 
uskutečněných hodů. 

D. Každý hráč je sám odpovědný za to, aby byl připraven ke hře na hřišti při startu 
jeho daného kola.   

E. Pokud hráč, který je na řadě, není přítomen, zapisovatel musí vyčkat 30 sekund. 
Pokud hráč neodhodil po uplynutí těchto 30 sekund, je mu pro danou jamku 
zapsáno skóre par plus 4. Tímto způsobem se pokračuje u každé další jamky, 
kdy je hráč nepřítomen. K žádné jamce se nesmí hráči vrátit zpětně. Pokud hráč 
zmešká celé kolo, nebo pokud kolo nedokončí, může být na základě rozhodnutí 
ŘT diskvalifikován.    
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F. Pozdě příchozí hráči v případě současného i postupného startu musí u ŘT, v 
turnajovém centru nebo u startéra ověřit, která je jim určená startovní skupina, 
a jsou zodpovědni za hru v určené skupině nebo ve skupině vytvořené ŘT z 
důvodu jejich nepřítomnosti. Hráč obdrží skóre par plus 4 na každé jamce, 
kterou jeho určená skupina dokončila, nebo kde již kompletně odhodila první 
hody. Hra s jakoukoli jinou než určenou skupinou se považuje za pokus o získání 
konkurenční výhody a znamená diskvalifikaci.  

1.06 Rozdělení hráčů 
A. Profesionální a amatérští hráči by neměli být ve skupině společně. Hráči soutěžící 

ve stejné kategorii by měli být ve skupině společně, jak je to jen možné. 
B. Všichni hráči v rámci stejné kategorie by měli být rozděleni do skupin pomocí 

jedné ze dvou následujících metod: 
1. Náhodné rozdělení: pro první kolo mohou být hráči v rámci stejné kategorie 

rozděleni náhodně. 
2. Rozdělení dle ratingu: pro první kolo mohou být hráči v rámci stejné kategorie 

rozděleni podle jejich aktuálního PDGA ratingu. Hráč s nejvyšším ratingem 
bude začínat na jamce s nejnižším číslem, hráč s druhým nejvyšším ratingem 
na následující jamce atd. Tímto způsobem se pokračuje, dokud nejsou 
všechny startovní jamky kategorie naplněny. Například kategorie o 12 hráčích 
začínající na 3 jamkách by byla podle ratingu rozdělena: 

  Jamka 1:  Hráči 1, 4, 7 a 10
  Jamka 2:  Hráči 2, 5, 8 a 11
  Jamka 3:  Hráči 3, 6, 9 a 12
3. V případě, že je kategorie dostatečně početná na to, aby se rozdělila do více 

sekcí, měli by být hráči rozděleni podle ratingu (například: 72 s nejvyššími 
ratingy v sekci A a 72 s nejnižšími ratingy v sekci B) a poté náhodně do skupin 
pro první kolo. 

4. Turnaje kategorie C mají možnost náhodně namíchat hráče různých kategorií 
do skupin  (POUZE pro první kolo) s výjimkou toho, že hráči kategorií Junior 
II - Junior VI mohou být namícháni pouze s hráči těchto stejných kategorií.  

C. V dalších kolech by měli být hráči rozděleni dle kategorií, jak je to jen možné. 
D. V rámci kategorie by měli být hráči rozděleni dle celkového skóre z předchozích 

kol. Viz 1.09 Shody pro rozhodnutí o shodném skóre. Skupina s nejnižším skóre 
začíná na jamce s nejnižším číslem atd. Pokud se hraje postupný start, bude mít 
skupina s nejnižším skóre poslední čas výhozu (tee time). 

E. Pro podrobnosti o shodách viz sekce 1.09 Shody. 
F. V každé skupině by měli být za účelem spravedlivé hry minimálně tři hráči, kromě 

výjimečných případů a okolností, kdy to považuje ŘT za nutné. V případě, kdy 
musí hrát ve skupině méně než tři hráči, připojí se k této skupině jmenovaný 
turnajový rozhodčí a může společně s hráči hrát, pokud s tím hráči souhlasí. 
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G. Ve skupinách by nemělo být více než pět hráčů a měly by být složeny maximálně 
ze čtyř hráčů vždy, když je to možné. 

H. Pokud je účastníků více, než může hrát naráz v jednom kole, může být pole 
soutěžících rozděleno na sekce. Hráči v rámci stejných kategorií musí hrát 
naprosto stejné soutěžní jamky. 

I. Pokud externí podmínky rozdílně ovlivňují hráče jednotlivých sekcí, může ŘT 
zvážit použití procedury postupu ze sekcí. V rámci této procedury je vyňat 
srovnatelný počet postupujících hráčů z každé sekce na základě skóre a jejich 
skóre není přenášeno dále. 

J. “Super skupiny”, které se pro první kolo utvářejí z mediálních důvodů, NEJSOU 
povoleny, pokud nejsou vytvořeny pro potřeby živého přenosu a předem 
schváleny všemi hráči v této skupině a manažerem PDGA Tour. 

1.07 Přerušení hry 
Bezpečnosti všech je na PDGA turnajích přikládána maximální důležitost. Ředitelům 
turnajů se doporučuje využít všech dostupných prostředků, jako jsou detektory 
blesků a internetové satelitní mapy počasí (které zobrazují bouřky blížící se do 
oblasti), pro případné přerušení hry ještě předtím, než začnou být podmínky 
nebezpečné pro hráče, organizátory a diváky. Viz PDGA Mid-Event Suspension and 
Cancellation Policy. 
A. Pokud, dle názoru ŘT, blesky, přívalové deště nebo jiné nebezpečné podmínky 

dělají pokračování hry nebezpečným, musí být turnaj přerušen. Signál značící 
přerušení hry by měl být zahlášen stejným způsobem jako na začátku hry, pouze 
učiněn třemi krátkými zatroubeními. Tato troubení by měla být nejméně jednou 
zopakována v rozmezí jedné minuty a ŘT by měl vynaložit veškeré potřebné úsilí, 
aby se ujistil, že všechny skupiny tento signál zaregistrovaly. 

B. Hráči musí okamžitě zastavit hru a označit místo hry každého hráče ve skupině. 
Pro přibližné označení je dostačující přírodní předmět, dle kterého může hráč 
následně pokračovat ve hře. Hráči by se měli schovat na bezpečné místo. Pokud 
je to možné, měli by se hráči přesunout do prostoru prvního výhoziště, klubovny, 
turnajového centra nebo jiného prostoru určeného ŘT. Po signálu přerušení hry 
bude následovat minimálně 30 minut dlouhá přestávka. 

C. Hráči musí pokračovat ve hře z přibližného místa hry určeného v momentu, kdy 
byla hra zastavena. O přibližném místě hry rozhoduje skupina. 

D. ŘT vyhodnotí podmínky a určí čas pro pokračování ve hře (ne dříve než 30 minut 
od přerušení hry), nebo přerušení hry prodlouží.

E. Pokračování ve hře musí být oznámeno stejnými signály jako začátek kola: 
dvouminutovým varováním pomocí dvou krátkých zatroubení, po uplynutí dvou 
minut pak jedním delším zatroubením signalizujícím opětovný start hry. 
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F. ŘT může nedokončenou část kola odložit na jiný den v rámci plánovaného 
termínu turnaje, pokud se, dle názoru ŘT, podmínky nezlepší nebo se před 
případným dokončením kola setmí. Viz PDGA Mid-Event Suspension and 
Cancellation Policy. 

G. Neúplné skóre kola se přenáší k dokončení kola, jakmile se v kole pokračuje. 
H. Hráč, který přestane hrát dříve, než je přerušení hry signalizováno, je potrestán 

dvěma trestnými hody, pokud ŘT usoudí, že přestal hrát předčasně.
I. Ředitel turnaje udělá vše pro to, aby byla všechna kola turnaje dohrána dle 

plánu. 
1. Pokud jsou naplánována tři celá úvodní (ne finálová) kola nebo méně, všichni 

hráči musí dokončit minimálně jedno kolo, aby byl turnaj považován za 
oficiální. 

2. Pokud jsou naplánována čtyři celá úvodní (ne finálová) kola nebo více, všichni 
hráči musí dokončit minimálně dvě kola, aby byl turnaj považován za oficiální. 

3. Pokud se nepodaří tato kritéria splnit, měl by být turnaj přeložen na jiné 
datum. Pokud není přeložení možné a/nebo by se jej hráči nemohli zúčastnit, 
startovné bude vráceno v plné výši po odečtení hodnoty hráčského balíčku, 
poplatku PDGA a dalších poplatků spojených s pořádáním turnaje. 

J. Všechna odložená kola musí být dokončena, pokud nejsou takové podmínky, 
kvůli kterým to není možné. Pokud takové podmínky nastanou, výsledky jsou 
konečné a oficiální na základě posledního dokončeného kola v případě, že jsou 
splněna kritéria nutně odehraných kol pro oficiální turnaj (viz PDGA Mid-Event 
Suspension and Cancellation Policy) .

K. Dokončení odloženého kola má vyšší prioritu než kola následující, a proto 
by měla být následující kola zrušena, pokud je to nutné pro dokončení kola 
odloženého.  

1.08 Zúžení hráčského pole
A. Hráčské pole může být pro semifinále a finále zúženo na základě uvážení ŘT, 

který toto musí oznámit s dostatečným předstihem před turnajem. 
B. Pokud ŘT neoznámí s dostatečným předstihem jinak, všechny remízy před 

semifinále a finále budou vyřešeny rozhozem (viz část 1.9). 
C. Jestliže jsou na turnaji peněžité odměny, je nutné hranici postupu nastavit tak, 

aby byli všichni postupující hráči peněžitě odměněni. Jediná výjimka může nastat 
z důvodu vyhlášení kritických povětrnostních podmínek k dokončení turnaje (viz 
PDGA Mid-Event Suspension and Cancellation Policy) .

D. Každý oprávněný hráč, který se rozhodne nezúčastnit semifinále nebo finále, by 
měl obdržet peněžitou odměnu nebo věcnou cenu odpovídající poslednímu 
místu nad hranicí postupu. 
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E. Turnaje s více než dvěma koly musí publikovat tabulku vyplácených míst (včetně 
veškerých přidaných peněz) před startem posledního kola. 

F. Přídavná kola pro nepostupující hráče nejsou doporučena, jelikož probíhají po 
turnaji a NEJSOU oficiálními a NEBUDOU nikam zadávány, ani neovlivní umístění 
a bodování hráčů. Žádná přídavná kola NESMÍ nijak ovlivnit harmonogram 
oficiálních turnajových kol. 

1.09 Shody 
A. Při rozdělování hráčů do skupin, by měly být rozhodnuty případné shody. Hráč 

s nejnižším skóre v posledním hracím kole by měl být při novém rozdělování 
pozic zařazen nejvýše. V případě shody skóre ve všech předchozích kolech, 
rozhoduje o vyšší pozici nižší PDGA číslo, vyšší PDGA rating a případně příjmení 
dle abecedy pro hráče bez PDGA čísla. 

B. Ve všech případech (kromě vyjmenovaných v sekci 1.09D) musí být o konečné 
shodě na prvním místě v jakékoli kategorii nebo při zúžení hráčského pole 
rozhodnuto rozhozem. Rozhoz začíná na jamce číslo jedna, pokud není ŘT 
stanovena před začátkem turnaje jiná jamka nebo série jamek. V žádném 
případě nesmí o shodě na prvním místě rozhodnout žádná jiná metoda, jako 
nejlepší kolo, počet birdie atd.  

C. Peníze či věcné ceny za první místo musí být uděleny vítězi dané kategorie a 
zapsány do výsledků turnaje. Peníze ani věcné ceny nesmí být rovnoměrně 
rozděleny mezi hráče na prvním místě (kromě případů vyjmenovaných v sekci 
1.09.D). 

D. Výjimečné případy, kdy není nutné rozhodovat o shodě na prvním místě: 
1. Shoda na prvním místě na turnaji s flexibilním startem, kdy jeden z hráčů na 

prvním místě už opustil turnaj. 
2. Shoda na prvním místě způsobená nutností pozastavit turnaj kvůli 

nebezpečným podmínkám v případě, že už v plánovaný poslední den turnaje 
není možné turnaj dokončit nebo rozhodnout o shodě na první místě. Hráči 
by v žádném případě neměli být žádáni o návrat na místo turnaje v den 
následující po posledním plánovaném hracím dni turnaje. 

 Pokud rozhoz není možné uspořádat v poslední plánovaný den turnaje, budou 
hráči se shodným skóre na prvním místě nazváni spoluvítězi a peněžité i věcné 
ceny mezi ně budou rovnoměrně rozděleny. (Pokud mají shodné skóre na 
prvním místě dva hráči, rozdělí si peníze a věcné ceny za první a druhé místo.)

E. Shody v konečném skóre u dalších hráčů v pořadí jsou oficiálně zaznamenány 
jako remízy. Rozdělení peněžité odměny mezi hráče se shodným skóre (na jiném 
než prvním místě) by mělo být určeno sečtením celkové sumy peněz přidělené 
pozicím, na kterých se nacházejí hráči se stejným skóre, a vydělením této sumy 
počtem hráčů se stejným skóre. Rozdělení trofejí u hráčů se stejným skóre může 
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být učiněno rozhozem nebo jakoukoliv jinou discgolfovou dovednostní soutěží 
určenou ŘT, ale pouze za účelem rozdělení trofejí, pořadí hráčů v oficiálních 
výsledcích zůstává stejné. 

1.10 Rozdělení cen 
A. Každý hráč, který příjme peněžitou odměnu v profesionální kategorii na PDGA 

turnaji (kromě lig), musí být aktuálním členem PDGA v profesionální kategorii. 
Pokud aktuálně není členem PDGA v profesionální kategorii a chce přijmout 
peněžitou výhru, bude členský poplatek za jeho profesionální členství, vylepšení 
členství (pokud je v současnosti amatérem) nebo obnovené profesionální 
členství odečten od jeho výhry ŘT a přeposlán PDGA. 

B. Amatér hrající v profesionální kategorii NESMÍ obdržet zboží namísto peněz; 
může obdržet pouze trofej (pokud existuje). Všechny peněžité odměny na 
tomto a následujících místech se pak posunují o jedno místo níže, díky čemuž je 
vyplaceno jedno horší umístění. 

C. Každá výhra (peněžitá nebo věcná), která je hráčem odmítnuta, přechází na 
dalšího hráče v pořadí. (Například: Pokud hráč na třetím místě odmítne cenu, 
hráč na čtvrtém místě obdrží cenu za třetí místo, hráč na pátém místě obdrží 
cenu za čtvrté místo atd.). Organizátor turnaje si může ponechat ceny, které byly 
hráči odmítnuty v rámci dané kategorie, pouze v případě, kdy cena prošla celou 
konečnou hráčskou listinou.  

D. Použití skins (a dalších podobných formátů) je na turnajích PDGA povoleno, ale 
takto získané skóre nemůže sloužit k určení celkového pořadí hráče na daném 
turnaji a ceny nejsou připsány k výhře hráče.  

E. Jakékoli ceny, které hráč vyhrál, budou uděleny v okamžiku ukončení turnaje, kdy 
jsou výsledky zapsány a ověřeny. 
1. ŘT může dle svého uvážení udělit ceny dříve. 
2. Hráči, kteří odejdou před oficiálním udělování cen, se těchto cen nezříkají, ale 

nesou zodpovědnost za kontaktování ŘT, co nejdříve to bude možné. Také 
nesou jakékoli případné náklady na jejich doručení. 

3. Pokud ŘT využívá elektronických převodů (banky, PayPal) pro peněžité 
odměny profesionálů, musí být tyto odměny rozeslány do dvou pracovních 
dní po skončení turnaje. ŘT musí dát peníze v hotovosti nebo šek hráčům, 
kteří nemají možnost přijmout peníze elektronicky. 

4. Pokud ŘT rozdává amatérům poukazy na zboží, musí být použitelné přímo na 
turnaji nebo později přes internet. 

5. Hráč se zříká jakékoli ceny (peněžité či věcné), která zůstane nepředaná (ne 
chybou ŘT) šest měsíců po ukončení turnaje. ŘT se musí pokusit hráči ceny 
předat jeho kontaktováním, nabídnutím zaslání atd. 
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1.11 Rozhodčí 
A. Aby byl hráč certifikovaným rozhodčím, musí mít aktivní PDGA členství a 

udělenou certifikaci po úspěšném složení PDGA zkoušky pro rozhodčí. Po 
významných změnách v Pravidlech hry se může představenstvo PDGA vyzvat 
certifikované rozhodčí k podstoupení aktualizované zkoušky pro rozhodčí, aby si 
udrželi status certifikovaného rozhodčího.  

B. Ředitelé turnajů (a asistenti ŘT) musí být certifikovanými rozhodčími pro pořádání 
jakýchkoli PDGA turnajů. 

C. Všichni hráči musí být certifikovanými rozhodčími, aby mohli soutěžit v turnajích 
Elite Series/National Tour a turnajích kategorie PDGA Major. Zkouška je založena 
na znalostech PDGA Oficiálních pravidel discgolfu a PDGA Soutěžního manuálu. 

D. Hráč, který je certifikovaným rozhodčím, se NESTÁVÁ automaticky turnajovým 
rozhodčím, který může na turnajích rozhodovat o pravidlech. 

1.12 Turnajoví rozhodčí 
A. Pouze ŘT, certifikovaní rozhodčí určení ředitelem turnaje nebo určený PDGA 

Marshal jsou na daném turnaji turnajovými rozhodčími. 
B. Pouze turnajoví rozhodčí mohou na PDGA turnajích činit rozhodnutí týkající se 

pravidel, o kterých nemohou rozhodovat sami hráči či skupiny. 
C. Diváci nejsou turnajovými rozhodčími a NESMÍ činit rozhodnutí o pravidlech. 

Hráči turnaje, kteří nejsou určenými turnajovými rozhodčími a momentálně 
nehrají soutěžní kolo (buď už jej dohráli, nebo ještě nezačali), jsou v tomto 
případě chápáni jako diváci. 

D. Každý turnajový rozhodčí musí mít u sebe specifická pravidla turnajového hřiště 
a kopii PDGA Oficiálních pravidel během celého turnaje. 

E. Pokud určený turnajový rozhodčí soutěží v turnaji, NESMÍ rozhodovat o žádných 
pravidlech v rámci své kategorie kromě těch, u nichž dle pravidel rozhoduje jako 
člen skupiny. 

F. Rozhodnutí turnajového rozhodčího o pravidlech nahrazuje rozhodnutí skupiny, 
ale může být podáno odvolání hlavnímu rozhodčímu, kterým je ŘT nebo jím 
určený hlavní rozhodčí. 

G. ŘT může oprávnit dobrovolníky, aby se stali spottery pro určitý účel, ale 
rozhodnutí spottera NENAHRAZUJE rozhodnutí hráčské skupiny. 
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1.13 Bezpečnost mládeže 
Rodičovské/opatrovnické závazky týkající se juniorských hráčů na turnajích.
Za děti na turnajích PDGA jsou zodpovědní jejich rodiče/zákonní zástupci. 
Zaměstnanci PDGA ani organizátoři turnaje nejsou během turnajů zodpovědní za 
děti hráčů turnaje, diváků atd. Rodiče/zákonní zástupci nesmějí nechat své děti bez 
doprovodu v okolí skórovací stanice, klubovny nebo jakéhokoli jiného místa dění 
turnaje.
Hráči kategorií MJ3, FJ3, MJ4, FJ4, MJ5, FJ5, MJ6 a FJ6 musí být během turnajových 
kol doprovázeni rodičem nebo zákonným zástupcem. Kromě toho jakýkoli hráč 
mladší 13 let musí být doprovázen rodičem nebo zákonným zástupcem nehledě 
na to, v jaké kategorii soutěží. Jeden rodič nebo zákonný zástupce může být 
zodpovědný za více juniorů v jedné skupině, pokud se takto dohodnou všichni 
rodiče/zákonní zástupci před startem kola. Hráči v kategoriích MJ1, FJ1, MJ2 a 
FJ2 mohou být během turnajových kol doprovázeni rodičem nebo zákonným 
zástupcem. 
Během turnajových kol PDGA turnajů rodiče/zákonní zástupci doprovázející hráče 
juniorských kategorií:

• MOHOU zaujmout roli nosiče, pomáhat juniorským hráčům s výběrem 
disku, hodu, výkladem pravidel nebo zapisováním skóre. 

• NESMÍ hlásit ani potvrzovat pravidla týkající se přešlapů, nesportovního 
chování atd. 

• MUSÍ pobízet ke sportovnímu chování a podporovat všechny juniorské 
hráče ve skupině. 

• MUSÍ upřednostnit emocionální a fyzickou pohodu všech juniorských hráčů 
ve skupině před osobní touhou zvítězit. 

• MUSÍ se vyhnout užívání vulgárních či rouhavých slov. 
• MUSÍ se vyhnout užívání drog, alkoholu a tabáku. 

Selhání v dodržování rodičovských/opatrovnických závazků může vyústit v 
diskvalifikaci juniorského hráče nebo vykázání rodiče/zákonného zástupce a jeho 
doprovázeného juniora z místa dějiště turnaje ředitelem turnaje. 
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Sekce 2: Zařazení do kategorií 
2.01 Obecné 
A. Hráčům není povoleno hlásit se do kategorií, když jim to jejich kritéria nedovolují 

kvůli statusu PDGA, hráčské třídě, pohlaví, věku nebo ratingu. Pro podrobnosti, 
prosím, navštivte online tabulku Divisions, Ratings, and Point Factors. 

B. Hráč nese plnou zodpovědnost za znalost kategorií, ve kterých je způsobilý 
soutěžit. Start v kategorii, ke které není hráč způsobilý, může vyústit v 
diskvalifikaci a/nebo suspendaci z účasti na turnajích PDGA. (Prosím navštivte 
2.02 pro výjimky) 

C. Pokud po začátku turnaje jeho ředitel objeví hráče, který soutěží v kategorii, ke 
které není způsobilý, může hráče pro následující kola přesunout do správné 
kategorie POUZE v případě, že obě kategorie hrály úplně stejné turnajové hřiště. 
Pokud ne, musí být hráč z turnaje vyloučen. 

D. Hráči jsou oprávněni soutěžit v rámci turnaje pouze v jedné kategorii s výjimkou 
situace, kdy se v kategoriích soutěží v odlišné dny nebo víkendy a jsou v PDGA 
kalendáři uvedeny jako dva různé zápisy. 

E. Hráč je povinen při účasti na PDGA turnaji řádně prokázat svou totožnost. Hráči, 
kteří si přejí zůstat v anonymitě nebo se prokáží falešně, budou z daného turnaje 
diskvalifikováni a mohou čelit suspendaci z PDGA Tour. 

F. Profesionální hráči hrající v profesionální kategorii soutěží o peníze. Amatérští 
hráči hrající v profesionální kategorii mohou přijmout peníze pouze v případě, 
pokud se stanou profesionálem, nebo mohou peníze odmítnout a obdrží pouze 
trofej (pokud existuje), aby si udrželi svůj amatérský status. Viz sekce 1.10 A a B 
Rozdělení cen. 

G. Hráči hrající v amatérské kategorii soutěží o trofeje a/nebo věcné ceny. 
H. Ženy mohou soutěžit v kategoriích Open, pokud si to přejí, ale muži nemohou 

soutěžit v ženských kategoriích. (Navštivte webovou stránku PDGA týkající se 
genderové problematiky ve sportech.) 

I. Amatérský hráč může soutěžit v profesionální kategorii, jejíž podmínky splňuje 
na základě věku, pohlaví a formátu turnaje. 

J. Profesionální hráč PDGA může soutěžit v amatérských kategoriích pouze ve 
vybraných případech. (Navštivte sekci 2.04 pro detaily) 

K. ŘT může, při oznámení v registračním formuláři, omezit vypsané kategorie 
turnaje. Pokud takové oznámení neuskuteční, musí ředitel turnaje vypsat všechny 
soutěžní kategorie, jež mají čtyři a více hráčů, kteří jsou pro danou kategorii 
způsobilí a přejí si v ní soutěžit. Na základě uvážení může ŘT vypsat i kategorie, 
které mají méně než čtyři hráče. (Navštivte sekci 1.03 H) 
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L. Členové PDGA mohou hrát v jakékoli kategorii, jejíž kritéria splňují, pokud je tato 
kategorie otevřena ŘT. Žádná lokální pravidla, která nutí hráče přesunout se do 
jiné kategorie na základě předchozích výkonů, nejsou platná ani přijatelná na 
turnajích PDGA. 

2.02 Výjimky
A. Hráčům je povoleno zapsat se na základě ratingu do kategorií, kterých by se za 

jiných okolností účastnit nemohli, pouze za následujících okolností: 
1. Pokud to před začátkem turnaje povolí manažer PDGA Tour. 
2. Pokud hráč nesplňuje podmínky dané kategorie kvůli aktualizaci ratingu, může 

se jej na základě uvážení ŘT zúčastnit, pokud je pořádán v rozmezí dvou týdnů 
od aktualizace a hráč byl na daný turnaj předem zaregistrován.  

3. Pokud soutěží v platné bodované sérii  
(pro podrobnosti navštivte sekci 2.02 B). 

B. Hráčům může být povoleno startovat na základě ratingu v kategoriích, kterých by 
se za jiných okolností účastnit nemohli, díky účasti v bodované sérii, pokud: 
1. Ředitel série v předstihu obeznámil PDGA a získal souhlas od manažera PDGA 

Tour. 
2. Série povoluje hráčům zůstat v dané kategorii v průběhu celé série. 
3. Hráč nesoutěžil v žádné vyšší kategorii během dané série.  
4. Hráčův rating nepřekročí ratingovou hranici kategorie, ve které si přeje 

soutěžit, o více než 20 bodů. 

2.03 Přeřazení profesionál / amatér
Profesionál na amatéra
A. Hráči registrovaní v PDGA jako profesionálové mohou zažádat manažera členství 

PDGA nebo manažera PDGA Tour o přeřazení zpět mezi amatéry, ale musí 
splňovat všechny podmínky přeřazení. 

Amatér na profesionála
A. Amatér, který si přeje být přeřazen mezi profesionály, tak může učinit 

kontaktováním manažera členství PDGA. 
B. Amatérský hráč je automaticky přeřazen na profesionála, pokud přijme peněžní 

odměnu na základě soutěžení v profesionální kategorii. Viz sekce 1.10A a B 
Rozdělení cen. Přijetí peněžité odměny v doprovodné soutěži, jako například 
prémie za eso, nejvyšší počet birdie nebo CTP, neznamená nutnost přeřazení na 
profesionála. 
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2.04 Profesionálové hrající v amatérech / amatéři v profesionálech
A. Profesionálové mohou soutěžit v amatérských kategoriích vypsaných na turnajích 

PDGA kategorie A, B a C, na které se kvalifikují na základě ratingu, věku a 
pohlaví, jak je přesně uvedeno online v sekci PROS PLAYING AM v tabulce 
Divisions, Ratings, Points Factors. 

B. Těmto hráčům jsou udělovány amatérské body za jejich výkony, ale tyto body se 
nepočítají pro účely ocenění profesionálů na konci roku nebo pro pozvánky na 
Profesionální mistrovství světa. 

C. Amatérští hráči soutěžící v profesionálních kategoriích obdrží za jejich výkony 
profesionální body, ale tyto body se nepočítají pro účely ocenění amatérů na 
konci roku nebo pro pozvánky na Amatérské mistrovství světa. 

2.05 Opravdu amatérský 
“Opravdu amatérský” je označení používané PDGA pro ty amatérské turnaje nebo 
amatérské části turnajů, které prosazují pravý smysl amatérského sportu a udělují 
tak nejlepším hráčům pouze trofeje, namísto věcných cen a zboží. Všichni hráči 
turnaje mají stejně silný zážitek díky atmosféře turnaje, poskytnutému vybavení atd. 
(Navštivte sekci True Amateur Guidelines na www.pdga.com)

Sekce 3: Hráčský kodex 
 3.01 Obecné 
A. Všichni členové PDGA by se měli na hřišti i mimo něj vyvarovat jednání, které 

poškozuje discgolf jako sport nebo PDGA. 
B. Všichni hráči musí dodržovat PDGA Oficiální pravidla discgolfu a PDGA Soutěžní 

manuál. 
C. Hráčům není dovoleno mít na hřišti během soutěžního kola mobilní telefon 

nebo pager nahlas. Osobní hudební přehrávače a jiná zařízení musí být 
používána výhradně se sluchátky a hlasitost musí být udržována na stupni, kdy 
hudbu neuslyší ostatní hráči. Hráč musí být schopný efektivně komunikovat při 
zapisování skóre a nesmí se vystavit bezpečnostnímu riziku při hlášení varovného 
“FORE!” ostatními hráči a musí být schopen registrovat varovné signály ŘT. 
Selhání komunikace z důvodu osobních hudebních přehrávačů či jiných zařízení 
je považováno za nesportovní chování a podléhá pravidlům sportovního chování 
a případným penalizacím. 

D. Zvířata nesmějí doprovázet hráče s výjimkou hráčů, jejichž handicap nebo 
zdravotní stav vyžaduje využití akreditovaného služebního zvířete. Hráči jsou 
povinni upozornit ŘT na nutnost využití akreditovaného služebního zvířete 
během hry. 
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E. PDGA si vyhrazuje právo stanovit a prosazovat další disciplinární opatření 
týkající se jejích hráčů a členů, která mohou vyústit v podmínečnou suspendaci, 
suspendaci z účasti na akcích pod záštitou PDGA nebo trvalou ztrátu členství v 
PDGA. Pro více informací si přečtěte PDGA disciplinary policies and procedures 
na www.pdga.com. 

3.02 Tempo hry
A. Všichni soutěžící by měli hrát bez zbytečných odkladů a udělat vše pro to, aby 

udrželi tempo nastolené skupinou před nimi. Hráči jsou povinni se po dokončení 
jamky rychle přemístit na výhoziště další jamky. Žádné zbytečné zdržení by 
nemělo ovlivnit tempo hry hráčské skupiny za nimi. Při postupování vpřed po 
fairwayi hráči nesmí bezdůvodně zdržovat svoji hru.  

B. Hráč, který zbytečně zdržuje hru, může být potrestán za porušení časového limitu 
po dohodě hráčské skupiny nebo turnajového rozhodčího. Prosím navštivte 
PDGA Oficiální pravidla discgolfu 802.03 Časový limit pro konkrétní trest. 

 3.03 Hráčská provinění 
A. PDGA vede striktní politiku týkající se odpovídajícího chování během turnajů 

a stejně tak odpovídající komunikaci s médii. Jakékoli jednání považované za 
neprofesionální může být předmětem varování nebo diskvalifikace v režii ŘT a 
může také být předmětem dalšího disciplinárního šetření ze strany PDGA. 

B. Na turnajích PDGA je od hráčů očekáváno chování v profesionálním a 
sportovním duchu. Chování porušující tento kodex zahrnuje níže uvedené a 
další: 
1. Opakované a neskrývané používání urážlivých a rouhavých výrazů. 
2. Házení předměty v zuřivosti (jinými než diskem ve hře). 
3. Zjevně neslušné chování vůči někomu přítomnému. 
4. Úmyslné a zjevné zničení či zneužití majetku, vandalismus, a to včetně toho 

namířeného proti živočichům a rostlinám. 
5. Podvádění: úmyslný pokus obejít pravidla hry.
6. Fyzické útoky nebo výhružné chování vůči někomu přítomnému. 
7. Chování v rozporu se státními nebo místními zákony či nařízeními, předpisy 

parku nebo specifickými pravidly hřiště. ŘT je oprávněn diskvalifikovat hráče 
na základě závažnosti jeho protiprávního jednání. ŘT může hráči udělit před 
diskvalifikací oficiální varování, pokud to uzná za vhodné. 

8. Držení nelegálních látek v rozporu se státními nebo místními zákony. Užívání 
marihuany není na turnajích PDGA povoleno, bez ohledu na státní a místní 
zákony nebo vlastnictví lékařského povolení. 

9. Nadměrné požívání alkoholu v místě konání turnaje. 
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10. Držení alkoholu není dovoleno v době od začátku hry do odevzdání 
skórkarty. Takovéto držení by mělo vyústit v okamžitou diskvalifikaci na 
PDGA turnajích kategorie B a výše. ŘT může, na základě vlastního uvážení, 
udělit provinilému hráči varování namísto diskvalifikace pouze na turnajích 
PDGA kategorie C a nižších. Pokud byl na téže akci hráč již varován za držení 
alkoholu během kola, všechna následná porušení tohoto zákazu musí vyústit 
v diskvalifikaci. 

11. Zjevné selhání nebo odmítnutí dodržovat a prosazovat pravidla discgolfu 
během turnaje. 

12. Selhání nebo odmítnutí spolupráce s rozhodčím nebo zabraňování v šetření 
počínání hráče či jiného soutěžícího. 

13. Záměrná snaha manipulovat s ratingem hráče pomocí záměrně chybného 
hraní nebo odstoupení. 

C. Hráči jsou povinni oznámit jakékoli hráčské provinění turnajovému rozhodčímu, 
pokud je k dispozici, nebo ŘT ihned po dokončení soutěžního kola. 

D. Ředitelé turnaje jsou povinni oznámit PDGA každou diskvalifikaci, jakmile je to 
možné. 

E. Diskvalifikovaní hráči ztrácí nárok na finanční odměny či věcné ceny a nesmí jim 
být vráceno startovné. 

3.04 Předepsané oblečení
A. Veškerá porušení předepsaného oblečení by měla být považována za porušení 

sportovního chování v sekci 8.12 PDGA Oficiálních pravidel discgolfu. 
B. Všichni soutěžící a pořadatelé jsou povinni nosit tričko nebo košili. 
C. Všichni soutěžící a pořadatelé jsou povinni nosit obuv nebo jiné pokrytí nohou. 

Hráčům není dovoleno hrát naboso. Sandály nebo pantofle jsou povoleny. 
D. Následující předepsané oblečení všech hráčů bude prosazováno na všech 

turnajích PDGA kategorie Major a Elite Series/National Tour. PDGA také toto 
předepsané oblečení doporučuje na turnajích PDGA kategorie Super Tour a 
nižších, ale toto rozhodnutí je výhradně na ŘT: 
1. Od všech hráčů a pořadatelů účastnících se turnajů pod záštitou PDGA se 

očekává vhodné oblečení a dobře upravený vzhled v rámci všech prostor 
daného turnaje a při všech funkcích s turnajem spojených. 

2. Všichni hráči musí nosit tričko zakrývající horní část hrudníku. Dobře šité tričko 
s límečkem a rukávy zakrývající vrchní část paží by mělo být považováno za 
dostatečné. Žádný soutěžící nesmí nosit tílko, ale ženám je dovoleno nosit 
trička s límečkem bez rukávů. 

 a.  Ženám je dovoleno nosit dobře šité jednodílné tenisové šaty  
s minimálně 2,5 cm širokými ramínky. 
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3. Žádná bavlněná trička nejsou dovolena, kromě soutěžících v juniorské 
kategorii a amatérských kategoriích během úvodních turnajových kol. Junioři 
ani amatéři by neměli mít bavlněné tričko během semifinále nebo finále. 
Trička s kulatými či V výstřihy vyrobená z funkčních technologických materiálů 
jako Dri-Fit, Cool-max a dalších jsou povolena. 

4. Trička, která visí níže než spodní lem kraťasů hráče, by měla být zastrčená. 
5. Na hřišti nejsou povolena žádná roztrhaná trička, kraťasy nebo kalhoty. Včetně 

triček s límečkem, který je roztrhaný, nebo má jiné neolemované otvory. 
6. Žádné urážlivé, neuctivé, nebo neslušné slogany či loga nejsou povoleny na 

žádné části oblečení. Juniorští hráči nesmí nosit oblečení se slogany nebo 
logy vztahujícími se k alkoholu, tabákovým výrobkům nebo drogám. 

7. Toto předepsané oblečení je platné od začátku po konec každé akce včetně 
všech soutěžních kol. 

8. Hráči, kteří nepostoupí do další fáze, ale přejí si zůstat na místě po celou dobu 
turnaje, jsou považování za diváky a nejsou povinni dodržovat předepsané 
oblečení. 

3.05 Vozíky, nosiči a skupiny 
A. Hráči jsou povinni chodit pěšky během všech kol PDGA turnaje, pokud není 

všem soutěžícím v dané kategorii poskytnut alternativní způsob přepravy (jako 
například golfová vozítka) v rámci registračního poplatku (ne za příplatek). 

B. Hráči mají možnost zajistit si nosiče nebo nosící zařízení během jejich turnajových 
kol. Na hráčova nosiče se vztahují všechny části PDGA Oficiálních pravidel i 
PDGA Soutěžního manuálu, včetně předepsaného oblečení. Nosič však nemusí 
splňovat požadavky na členství PDGA ani nemusí být certifikovaným rozhodčím. 

C. Hráči využívající služby nosiče jsou plně odpovědni za svého nosiče od vyhlášení 
posledních dvou minut před začátkem kola do momentu, kdy je odevzdána 
hráčova skórkarta. Provinění nosiče může vystavit nosiče i hráče diskvalifikaci a/
nebo suspendaci z turnajů PDGA. 

D. Nosiči nejsou součástí hráčské skupiny pro případy skupinových rozhodnutí o 
pravidlech. 

E. Hráči musí poučit své nosiče, aby udržovali přiměřenou vzdálenost a 
neobtěžovali soutěžící při jejich hodech. 

F. Schválená nosící zařízení jsou discgolfové brašny, skládací židličky a vozíky. 
Zvířata, motorová zařízení nebo zařízení typu kola nejsou povolena na žádném 
turnaji PDGA. 

G. Na turnajích PDGA Major a National Tour se skupina skládá POUZE ze 
samotných hráčů, jejich nosičů, pořadatelů turnaje ve službě (jako jsou nosiči 
leaderboardu, turnajoví rozhodčí atd.) a vybraných médií. Žádní další lidé nejsou 
součástí skupiny. Všichni ostatní (včetně hráčů, kteří již dokončili své soutěžní 
kolo) jsou považováni za diváky a musí setrvávat v určených diváckých zónách s 
odstupem od skupiny. 
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3.06 Vztahy hráčů Tour s médii a sponzory
A. Všichni účastníci souhlasí, že PDGA a její zástupci mohou publikovat fotografie a 

další druhy obrazových materiálů účastníků akcí pod záštitou PDGA. 
B. Od všech hráčů akcí PDGA kategorie Major a Elite Series/National Tour je 

vyžadováno, aby byli k dispozici jakýmkoli a všem médiím, když jsou na místě 
konání turnaje, kromě doby 30 minut před začátkem jejich soutěžního kola. 

C. Politika PDGA zabývající se médii je k nahlédnutí na stránce PDGA o médiích na 
www.pdga.com. 

D. Zaměstnanci médií by se měli vyvarovat rozhovorů s hráči, kteří DOSUD oficiálně 
neodevzdali svou skórkartu turnajovému rozhodčímu. 

3.07 Prodejci na Tour
A. ŘT může zamítnout přístup prodejci na místo turnaje a jeho okolí podle svého 

vlastního uvážení.  
B. V případě potřeby jsou sponzoři/prodejci zodpovědní za získání potřebných 

povolení od příslušných subjektů/institucí/jurisdikcí a musí na požádání tato 
povolení předložit ŘT. 

C. Prodejcovo nedodržení těchto zásad může vyústit v další disciplinární postupy ze 
strany PDGA. 

3.08 Práva a povinnosti ředitele turnaje 
PDGA si je vědoma, že síla organizace a existence discgolfových turnajů je závislá na 
vztahu mezi PDGA a ŘT. S cílem pomoci ŘT k lepšímu výkonu jeho práce mu PDGA 
uděluje určitá práva. ŘT je také odpovědný vůči PDGA a jejím hráčům, včetně (ale 
nejenom) následujícího:
A. Po každém kvalifikovaném členu PDGA, který má zájem o pořádání turnaje 

PDGA, bude požadováno složení online testu z turnajových procedur předtím, 
než bude oprávněn turnaj uspořádat. Tento test bude obsahovat otázky z PDGA 
Oficiálních pravidel discgolfu a PDGA Soutěžního manuálu. 

B. Ředitelé turnajů souhlasí s dodržováním PDGA Tour Standards a pořadatelských 
požadavků pro danou kategorii turnaje.  

C. Po ředitelích turnajů může být vyžadováno, aby podepsali prohlášení, které 
potvrzuje, že četli PDGA Oficiální pravidla discgolfu a PDGA Soutěžní manuál 
a souhlasí s dodržováním a prosazováním jeho obsahu předtím, než budou 
oprávněni uspořádat jakýkoli turnaj pod záštitou PDGA. 

D. Ředitelé turnajů musí zveřejnit finanční informace k pořádaným turnajům dle 
turnajové přihlášky PDGA (sanctioning agreement). Mimo tyto informace je 
zveřejnění dalších finančních informací výhradně na uvážení ŘT. 

E. Ředitelé turnaje nesmí odmítnout poskytnutí služby nikomu na základě 
diskriminace jejich rasy, vyznání, národnosti, pohlaví, sexuální orientace nebo 
náboženství. 
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F. Ředitelé turnajů se musí řídit platnými hráčskými disciplinárními postupy PDGA. 
G. Na veškeré otázky a problémy, které se mohou během turnaje objevit, ať již 

zahrnuté v existujících dokumentech PDGA či ne, včetně zneužívání pravomocí 
ŘT, může být PDGA upozorněna skrz disciplinární proces PDGA. 

H. V případě, že turnaj nesplní povinnosti předem stanovené turnajovou přihláškou 
PDGA (sanctioning agreement), PDGA Tour Standards a PDGA Soutěžním 
manuálem, vyhrazuje si PDGA právo na budoucí degradování turnaje nebo 
suspendaci ředitele turnaje od pořádání budoucích turnajů. 

I. Selhání týkající se podání zprávy o výsledcích turnaje nebo finančních informací 
turnaje může vyústit v disciplinární řízení včetně možné suspendace PDGA 
členství ŘT a s ním spojených výhod. 

Copyright
Plná autorská práva k této knize a každé 
iteraci obsahu jsou vyhrazena PDGA. 
Kopie této knihy se prodávají na pokrytí 
nákladů výroby a mohou být zakoupeny z 
kanceláře PDGA nebo na www.pdgastore.
com. Partnerské asociace PDGA jsou 
oprávněny přeložit tato pravidla do 
daného jazyka za předpokladu, že 
nedojde k změně či rozporu s originální 
verzí. Výkonnému řediteli PDGA musí být 
takovýto překlad a publikace oznámen a 
musí obdržet kopii.

PDGA je nezisková organizace 
registrovaná pod US IRC sekcí 501 (c) (4) 
a její přidružená obchodní kancelář se 
nachází na adrese:

Alamo Corporate Center
102 S. Tejan Street, Suite 800 Colorado 
Springs, CO 80903

Administrativní kanceláře PDGA
International Disc Golf Center 
3828 Dogwood Lane 
Appling, GA 30802
www.pdga.com  
www.pdgastore.com
office@pdga.com 
+1 706.261.6342 
+1 706.261.6347 (fax)

Zásluhy na projektu
Velké poděkování patří členům PDGA 
Competition Committee, kteří pomáhali s 
touto revizí:
Jay Reading (předseda)
Andrew Sweeton 
Shawn Sinclair
Suzette Simons
Chuck Kennedy
Dan Doyle
Chuck Connelly
Michael Belchik
Avery Jenkins

A dále osobám, které se podílely  
na jejím překladu:
Pavel Kotala
Kryštof Novák
Jana Pánková

Sazba české verze:
Jakub Sýkora

Přebal a rozvržení textu: 
Neal Dambra

Přebalové fotografie: 
Stuart Mullenberg

Návrhy k zlepšení příští verze můžete  
písemně v angličtině zasílat na:

Competition Committee
International Disc Golf Center
3828 Dogwood Lane
Appling, GA 30802
competition@pdga.com

Nebo v českém jazyce na:
vr@discgolf.cz


