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800 Popis hry
Principem discgolfu jako hry je dokončit hřiště s co nejnižším počtem hodů diskem. 
Hřiště se typicky skládá z devíti nebo osmnácti jamek, na každé z nich se zvlášť 
počítá skóre.
Hra na každé jamce začíná na výhozišti a končí u cíle. Poté, co hráč uskuteční hod z 
výhoziště, je každý následující hod uskutečněn z místa, kde disk přešel do klidové 
pozice. Po dohrání jamky pokračuje hráč na výhoziště následující jamky atd.
Dscgolfová hřiště se obvykle nacházejí v zalesněných oblastech nebo jejich blízkosti, 
v různorodém terénu, který poskytuje přírodní překážky pro letovou dráhu disku. 
Hráč nesmí hřiště žádným způsobem upravovat za účelem snížení obtížnosti jamky. 
Hráči musí hrát hřiště v takové podobě, v jaké se nachází, a hrát diskem z místa, na 
kterém leží, pokud není pravidly dovoleno jinak.

801 Použití pravidel
801.01 Spravedlivost
A.  Tato pravidla byla vytvořena za účelem šíření fair play mezi všemi hráči discgolfu. 

Při používání těchto pravidel musí hráči aplikovat pravidlo, které se nejvíce vzta-
huje k dané situaci. Pokud pravidla nepokrývají daný bod sporu, rozhodnutí musí 
být učiněno co nejspravedlivěji. K určení spravedlivého řešení často vede logické 
rozšíření nejpříbuznějšího existujícího pravidla nebo zásad v těchto pravidlech 
obsažených.

801.02 Uplatňování pravidel
A.  Hráči hrají jamky společně ve skupině za účelem ověření skóre a zajištění 

průběhu hry v souladu s pravidly. Každé rozhodnutí učiněné skupinou jako 
celkem musí být učiněno většinou skupiny.

B.  V případě porušení pravidla se od hráčů očekává jeho nahlášení. Nahlášení musí 
proběhnout ihned, aby mohlo být pravidlo uplatněno (netýká se chybné hry).

Oficiální pravidla  
discgolfu PDGA

Professional Disc Golf Association 
Aktualizováno 1. ledna 2018
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C.  Hráč ve skupině může nahlásit nebo potvrdit porušení pravidel jiným hráčem ve 
skupině tím, že toto porušení oznámí všem hráčům ve skupině.

D.  Varování je prvotní informování hráče o porušení určitých pravidel; opakované 
porušení tohoto pravidla vede k udělení trestných hodů. Nahlášení porušení 
pravidel, které vede k varování, nepotřebuje k uplatnění potvrzení jiným hráčem. 
Varování se nepřenášejí z jednoho kola do druhého, ani do semifinále a finále.

E.  Nahlášení porušení pravidel, které vede k udělení jednoho nebo více trest-
ných hodů, musí být potvrzeno dalším hráčem ve skupině nebo turnajovým 
rozhodčím, aby mohlo nabýt platnosti. Trestný hod je hod, který se přidává 
ke skóre hráče kvůli porušení pravidel nebo kvůli přemístění místa hry podle 
určitého pravidla.

F.  Turnajový rozhodčí je osoba, která je oprávněna ředitelem k činění rozhodnutí 
ohledně řádného uplatňování pravidel během hry. Turnajový rozhodčí může 
nahlásit nebo potvrdit porušení pravidel kteréhokoli hráče. Nahlášení porušení 
pravidel turnajovým rozhodčím nemusí být potvrzeno, aby mohlo být uplatněno. 
Turnajový rozhodčí, který hraje, nemůže jednat jako turnajový rozhodčí pro hráče 
hrající ve stejné kategorii jako on sám.

G.  Ředitel je osoba odpovědná za daný turnaj nebo akci. Ředitel může být turna-
jový ředitel, ředitel hřiště nebo ředitel ligy. Pouze ředitel může diskvalifikovat 
hráče. Rozhodnutí učiněná ředitelem jsou konečná.

H.  Pokud bylo hodem nebo jinou činností, která podléhá penalizaci, porušeno více 
než jedno pravidlo, musí být toto porušení zaznamenáno a penalizováno dle 
pravidla, které přisuzuje větší počet trestných hodů. V případě, že bylo porušeno 
více pravidel se stejnou výší penalizace, je uplatněno pravidlo, které bylo poruše-
no jako první.

801.03 Odvolání
A.  Pokud se skupina nemůže shodnout na rozhodnutí dle pravidel, mělo by být 

rozhodnuto ve prospěch házejícího hráče.
B.  Hráč se může proti rozhodnutí skupiny odvolat k turnajovému rozhodčímu nebo 

proti rozhodnutí turnajového rozhodčího k řediteli tak, že to skupině jasně a bez 
odkladu oznámí. Pokud je turnajový rozhodčí nebo ředitel k dispozici, měla by 
skupina ustoupit stranou a umožnit tak dalším skupinám pokračovat ve hře, než 
se odvolání projedná.

C.  Pokud není turnajový rozhodčí nebo ředitel k dispozici, může házející hráč odeh-
rát sérii provizorních hodů pro každý možný výsledek rozhodnutí a rozhodnutí si 
vyžádat od turnajového rozhodčího nebo ředitele, jakmile to bude možné.

D.  Pokud je rozhodnutí změněno, může turnajový rozhodčí nebo ředitel upravit 
skóre hráče dle správného výkladu pravidel. Eventuálně může ředitel rozhodnout 
o opakovaném odehrání jamky. Rozhodnutí učiněná ředitelem jsou konečná.
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802 Házení
802.01 Hod
A.  Hod je uvedení disku do pohybu a vypuštění disku za účelem změny jeho 

pozice. Každý hod, který je proveden jako soutěžní pokus o změnu místa hry, je 
započítán. 

802.02 Pořadí ve hře
A. Pořadí na výhozišti první jamky je určeno pořadím hráčů na skórkartě (skórk-

artách).
B. Pořadí na dalších výhozištích se odvíjí od skóre zahraného na předešlé jamce tak, 

že hráč s nejnižším skóre hází první a tak dále. Při rovnocenném skóre se zacho-
vává předchozí pořadí.

C. Poté, co je místo hry každého hráče jiné než výhoziště, se stává hráčem na řadě 
ten, jehož místo hry je nejvzdálenější od cíle.

D. Pokud hráč hází další hod ze stejného místa hry nebo opakuje hod, zůstává tento 
hráč na řadě. Opakovaný hod je hod navíc ze stejného místa hry, který je hrán 
místo původního hodu.

E. V rámci zajištění plynulosti hry může hrát i hráč, který není na řadě, pokud s tím 
souhlasí hráč, který je na řadě, nebo pokud tento hod hráče na řadě neovlivní.

F. Házení mimo pořadí je porušením sportovního chování.
G. V průběhu konání turnaje nemůže žádná skupina předběhnout jinou skupinu 

kromě situace, kdy je tak učiněno v souladu s pravidly nebo se souhlasem 
turnajového rozhodčího.

802.03 Časový limit
A. Hráč překročil časový limit, pokud je přítomen a neodhodil do 30 sekund poté, 

co:
1. Předchozí hráč odhodil; a
2.  hráč měl přiměřené množství času pro příchod k disku a stanovení  

místa hry; a
3. hráč je na řadě; a
4. hrací povrch je volný a bez rušivých vlivů.

B. Hráč, který překročí časový limit, obdrží varování při prvním překročení. Hráč je 
potrestán jedním trestným hodem za každé další překročení časového limitu 
během stejného kola. Viz 811.F.5 pro případ, kdy hráč není přítomen a je na 
řadě.
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802.04 Výhoz
A. Hra na každé jamce začíná hodem hráče z prostoru výhoziště. Výhoziště je 

prostor, který je vytyčený okraji podložky výhoziště, je-li podložka k dispozici. 
Pokud není, tak se jedná o prostor definovaný obdélníkem o délce 3 metrů za 
přední hranou vytyčenou hranicí výhoziště. Hranice výhoziště je linie přední 
části výhoziště nebo spojnice mezi vnějšími okraji dvou předmětů označujících 
výhoziště.

B. V okamžiku, kdy je disk vypuštěn, musí mít hráč alespoň jeden opěrný bod na 
výhozišti a všechny jeho opěrné body musí být na výhozišti. Opěrný bod je 
jakákoliv část těla hráče, která je v okamžiku vypuštění disku v kontaktu s hracím 
povrchem či jiným objektem, který poskytuje oporu. Hráč může mít opěrný 
bod mimo výhoziště před nebo po vypuštění disku, ale nikoli v okamžiku jeho 
vypuštění.

C. Hráč, který poruší 802.04.B, porušil pravidla postoje a je potrestán jedním 
trestným hodem.

802.05 Místo hry
A. Místo hry je místo na hracím povrchu, na kterém hráč zaujímá postoj za účelem 

hodu. Hrací povrch je povrch, obvykle půda, který poskytuje hráči podporu a 
umožňuje rozumně zaujmout postoj. Hrací povrch se může nacházet nad nebo 
pod jiným hracím povrchem. V situacích, kdy není jasné, zda je daný povrch 
hracím povrchem, musí rozhodnout ředitel nebo turnajový rozhodčí.

B. Místo hry pro první hod na jamce je výhoziště.
C. Dropovací zóna je místo hry. Dropovací zóna je oblast na hřišti určená ředitelem, 

ze které se hází za určitých podmínek. Dropovací zóna je vyznačena a je z ní 
hráno podobným způsobem jako z výhoziště. Výhoziště může být použito jako 
dropovací zóna.

D. Ve všech ostatních případech je místo hry obdélník 20 cm široký a 30 cm dlouhý, 
jehož podélná osa je přímka hry a který se nachází za zadní hranou značkovacího 
disku. Přímka hry je pomyslná přímka na hracím povrchu vedoucí ze středu 
cíle přes střed značkovacího disku a tak dále. Značkovací disk je disk použitý k 
označení místa hry podle 802.06.

802.06 Označení místa hry
A. Pozice hozeného disku, která je v hřišti a na hracím povrchu, označuje místo hry.
B. Případně může být k označení místa hry použit malý značkovací disk, který je na 

hrací povrch položen tak, aby se dotýkal přední části hozeného disku na přímce 
hry. Malý značkovací disk nebo markovadlo je malý disk, který není používán při 
hře a jenž vyhovuje PDGA Technickým standardům pro malé značkovací disky.

C. Pokud není hozený disk v hřišti nebo na hracím povrchu nebo pokud má být 
místo hry podle pravidla přesunuto, označí hráč místo hry umístěním malého 
značkovacího disku v souladu s příslušným pravidlem.
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D. Označení místa hry jiným způsobem, než je uvedeno výše, je porušení pravidel 
označování. Hráč obdrží varování při prvním porušení pravidel označování. Hráč 
je potrestán jedním trestným hodem za každé další porušení pravidel označování 
během stejného kola.

802.07 Postoj
A. Pokud je místo hry označeno značkovacím diskem, musí hráč v okamžiku 

vypuštění disku:
1. Mít alespoň jeden opěrný bod v kontaktu s místem hry; a
2. nemít žádný opěrný bod blíže cíli než je zadní hrana značkovacího disku; a
3. mít všechny opěrné body v hřišti.

B. Z dropovací zóny se hraje jako z výhoziště. Viz 802.04.B.
C. Hráč, který porušil 802.07.A nebo 802.07.B, porušil pravidla postoje a je 

potrestán jedním trestným hodem.

803 Překážky a úlevy
803.01 Přemístění překážek
A. Hráč musí zaujmout takový postoj, který vyústí v nejmenší pohyb překážek, 

které jsou stálé nebo jsou součástí hřiště. Poté, co hráč zaujal postoj, nemůže 
přemístit žádnou překážku za účelem vytvoření prostoru k hodu. Pohyb překážek 
způsobený samotným hodem není proti pravidlům.

B. Hráč nemůže přemístit žádné překážky na hřišti kromě následujících výjimek:
1. Hráč může přemístit náhodné překážky, které jsou na místě hry nebo za ním. 

Náhodná překážka je jakýkoliv předmět nebo souhrn  nečistot (jako kameny, 
listy nebo volné větve) nebo jakýkoli jiný předmět určený ředitelem.

2. Hráč může požádat ostatní lidi, aby se přesunuli nebo aby přesunuli své věci.
3. Hráč může vrátit vybavení hřiště do řádného stavu včetně odstranění 

překážek.
C. Hráč, který přemístí jakoukoliv překážku na hřišti jinak, než je uvedeno výše, je 

potrestán jedním trestným hodem.

803.02 Úlevy od překážek
A. Hráč může získat úlevu od následujících překážek, které jsou na místě hry nebo 

za ním: motorová vozidla, nebezpečný hmyz nebo zvířata, lidi nebo jakýkoli 
předmět či oblast, kterou určí ředitel. Pro získání úlevy označí hráč nové místo 
hry, které leží na přímce hry dále od cíle a které je nejbližší možné pro poskytnutí 
úlevy.

B. V případě, že velká pevná překážka zabraňuje hráči v zaujetí správného 
postoje za značkovacím diskem nebo zabraňuje označení místa hry nad hracím 
povrchem nebo pod ním, může hráč označit nové místo hry ihned za překážku 
na přímce hry.
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C. Hráč, který využije jinou úlevu, než je uvedeno výše, bude potrestán jedním 
trestným hodem.

D. Hráč si může kdykoli zvolit volitelnou úlevu tím způsobem, že to oznámí skupině. 
Následně hráč označí nové místo hry na přímce hry, které je dále od cíle než 
původní místo hry. Jeden trestný hod je přidán ke skóre tohoto hráče.

E. Trestný hod není přidán, pokud je volitelná úleva zvolena ihned poté, co je hráč 
potrestán za disk mimo hřiště nebo disk výše než dva metry.

803.03 Poškozování hřiště
A. Hráč, který úmyslně poškodí jakoukoliv část hřiště, je potrestán dvěma trestnými 

hody. Hráč také může být diskvalifikován z turnaje v souladu se Sekcí 3.03 
Soutěžního manuálu.

804 Regulované trasy
804.01 Regulované trasy a objekty
A. Povinná trasa omezuje trajektorii, kterou se disk může dostat k cíli. Je určena 

jedním nebo více objekty povinnosti. Každý objekt povinnosti určuje, zda 
povinná trasa vede vlevo, vpravo, pod nebo nad ním. Nejčastější povinnosti jsou: 
jednoduchá povinnost, která určuje povinnou trasu zleva nebo zprava; dvojitá 
povinnost, která určuje povinnou trasu mezi dvěma jednoduchými povinnostmi; 
a dvojitá povinnost s omezenou výškou, která přidává horní hranici ke dvojité 
povinnosti.

804.02 Zakázané trasy
A. Linie povinnosti

1. Linie povinnosti je přímka na hracím povrchu vyznačená ředitelem, která 
slouží k určení, kdy disk minul povinnost.

2. Jestliže nebyla žádná linie vyznačena pro jednoduchou povinnost, je linie 
určena jako polopřímka vedoucí ze středu objektu povinnosti na nesprávnou 
stranu, která je kolmá k přímce spojující objekt povinnosti s předchozím 
objektem povinnosti nebo s výhozištěm, pokud žádná předchozí povinnost 
neexistuje.  

3. Jestliže nebyly žádné linie vyznačeny pro dvojitou povinnost, jsou určeny 
dvě linie, jedna pro každý objekt povinnosti. Každá linie je určena stejným 
způsobem jako u jednoduché povinnosti.  

4. Jestliže je navíc dvojitá povinnost omezena výškou, přibývá třetí linie, která 
je spojnicí obou objektů povinností a která určuje nesprávnou stranu nad 
nebo pod ní.
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B. Hod minul povinnost, jestliže úplně překročí linii povinnosti a zastaví se, aniž 
by se vrátil zpět přes linii povinnosti (jestliže hod nebo sled hodů překročí linii 
povinnosti v obou směrech, nepovažuje se to za překročení linie).

C. Hráč, jehož hod mine povinnost, je potrestán jedním trestným hodem. Místo hry 
pro další hod je dropovací zóna pro tuto povinnost nebo předchozí místo hry, 
pokud nebyla určena dropovací zóna pro tuto povinnost.

D. Nejbližší povinnost, jejíž linie povinnosti je protnuta spojnicí místa hry a cíle, je 
považována za cíl pro všechna pravidla týkající se označování místa hry, postoje, 
překážek a úlev s jedinou výjimkou: 806.01 Patovací oblast.

805 Regulované pozice
805.01 Stanovení pozice
A. Pozice je stanovena místem, na kterém se hozený disk poprvé zastaví.
B. Za zastavení disku je považován okamžik, kdy se poprvé přestane hýbat. Disk 

ve vodě nebo v listoví se považuje za zastavený, jakmile se hýbe pouze vlivem 
pohybu vody, listoví nebo vlivem větru.

C. Jestliže se disk poprvé zastaví nad nebo pod hracím povrchem, je pozice 
stanovena na hracím povrchu přímo pod nebo nad diskem.

D. Jestliže se hozený disk rozbije na více kusů, je pozice stanovena tím největším 
kusem.

805.02 Disk výše než dva metry
A. Pravidlo dvou metrů se vztahuje k pravidlům uvedeným v 805.02. Aby pravidlo 

bylo platné, musí ho ředitel za platné prohlásit. Ředitel může prohlásit pravidlo 
dvou metrů za platné na celém hřišti, na konkrétních jamkách nebo pro 
jednotlivé objekty.

B. Jestliže se disk zastaví ve výšce alespoň dvou metrů nad hracím povrchem a v 
hřišti (měřeno od nejnižšího bodu disku ke hracímu povrchu přímo pod ním) a 
pravidlo dvou metrů je platné, je hráč potrestám jedním trestným hodem. Pozice 
disku je na hracím povrchu přímo pod diskem.

C. Disk, kterému poskytuje oporu cíl právě hrané jamky, se neřídí pravidlem dvou 
metrů.

D. Pokud házející hráč pohne diskem před vyhodnocením jeho výšky, považuje se 
výška disku za větší než dva metry.
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805.03 Ztracený disk
A. Disk je prohlášen za ztracený, jestliže ho hráč nedokáže najít do tří minut od 

doby, kdy dorazí k místu předpokládané polohy disku. Jakýkoliv hráč ve skupině 
nebo turnajový rozhodčí může začít stopovat tři minuty, ale musí oznámit 
skupině, že se začalo stopovat.

B. Všichni hráči ve skupině musí pomáhat při hledání disku. Porušení této 
povinnosti je porušením sportovního chování.

C. Hráč, jehož disk je prohlášen za ztracený, je potrestán jedním trestným hodem. 
Další hod je proveden z předchozího místa hry. Pokud je na této jamce určena 
dropovací zóna pro ztracené disky, může hráč házet další hod z této dropovací 
zóny místo z předchozího místa hry.

D. Jestliže se před skončením turnaje zjistí, že hráčův disk, který byl prohlášen za 
ztracený, byl odstraněn nebo odcizen, jsou tomuto hráči odečteny dva hody od 
skóre na dané jamce.

E. Jestliže je na jamce určena dropovací zóna pro ztracené disky, může ředitel 
dovolit hráčům postoupit přímo na tuto dropovací zónu za cenu dvou trestných 
hodů.

806 Regulované oblasti
806.01 Patovací oblast
A. Pat je jakýkoliv hod ze vzdálenosti kratší než 10 metrů, měřeno od zadní části 

značkovacího disku ke spodní části cíle.
B. Po provedení patu musí hráč prokázat úplnou stabilitu za značkovacím diskem, 

až poté může pokračovat k cíli. Pokud tak hráč neučinil, porušil pravidla postoje a 
je potrestán jedním trestným hodem.

806.02 Mimo hřiště
A. Oblast mimo hřiště (OB) je oblast určená ředitelem, ve které disk není hratelný 

a ve které hráč nemůže zaujmout postoj. Hranice oblasti mimo hřiště je součástí 
oblasti mimo hřiště. V hřišti je pak každá jiná oblast na hřišti, která není mimo 
hřiště.

B. Disk je mimo hřiště, jestliže se jeho pozice celá zřetelně nachází v OB.
C. Nenalezený disk se považuje za disk mimo hřiště, pokud existují přesvědčivé 

důkazy o tom, že se disk zastavil v OB. Pokud takové důkazy neexistují, je disk 
považován za ztracený a dále se pokračuje podle pravidla 805.03.
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D. Hráč, jehož disk je mimo hřiště, je potrestán jedním trestným hodem. Další hod 
může provést z:

1. Předchozího místa hry; nebo
2. místa hry určeného značkovacím diskem, který je položen na hrací povrch na 

kterýkoliv bod na úsečce o délce 1 metru, která je kolmá k linii OB v místě, 
kde byl disk naposledy v hřišti; nebo

3. jestliže kolmé místo hry, jak je uvedeno v bodě 2, není k dispozici, je místo 
hry označeno položením značkovacího disku na hrací povrch v bodě, který 
je nejblíže místu, kde byl naposledy disk v hřišti, a který je zároveň nejvýše 1 
metr od jakékoliv oblasti mimo hřiště; nebo

 Možnosti výše uvedené můžou být ředitelem omezeny, ovšem jen za 
předpokladu, že tato omezení nejprve schválil manažer PDGA Tour.

 Ředitel navíc může, dle svého uvážení, povolit hráčům provést další hod z:
4. dropovací zóny pro to určené; nebo
5. místa hry určeného značkovacím diskem, který je položen na hrací povrch na 

kterýkoliv bod na úsečce o délce 1 metru, která je kolmá k linii OB v místě, 
které je nejblíže pozici hozeného disku.

E. Jestliže je pozice hozeného disku v hřišti a méně než 1 metr od hranice OB, 
může hráč označit nové místo hry na kterémkoliv bodě na úsečce o délce 1 
metru, která prochází středem hozeného disku a jejíž krajní bod je bod ležící na 
linii OB, který je nejblíže pozici hozeného disku.

F. Hranice OB se považuje za svislou rovinu. Pokud hráč označuje místo hry s 
úlevou do 1 metru od hranice OB, je tato vzdálenost měřena na přímce kolmé na 
tuto rovinu.

G. Jestliže je na jamce určena dropovací zóna pro OB, může ředitel dovolit hráčům 
postoupit přímo na tuto dropovací zónu za cenu dvou trestných hodů.

H. Pokud házející hráč pohne diskem před vyhodnocením, zda je mimo hřiště, bere 
se, že je disk mimo hřiště.

806.03 Náhodná oblast
A. Náhodná oblast je náhodná voda nebo jakákoliv oblast, kterou ředitel před 

kolem konkrétně určí jako náhodnou oblast. Náhodná voda je jakákoliv vodní 
plocha, která je v hřišti a která nebyla ředitelem explicitně prohlášena za součást 
hřiště.

B. Pro získání úlevy od náhodné oblasti může hráč označit nové místo hry na 
takovém místě, které poskytuje úlevu, je dále od cíle, leží na přímce hry a které 
je zároveň ze všech takových míst nejblíže původní pozici (pokud není ředitelem 
oznámena větší náhodná úleva).
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806.04 Oblast úlevy
A. Oblast úlevy je ředitelem určená oblast, ve které není disk hratelný, nebo 

jakákoliv oblast v hřišti, na kterou je vstup zakázán zákonem. Oblast úlevy se 
hraje jako oblast mimo hřiště s tím rozdílem, že hráč, jehož disk se zastavil v 
oblasti úlevy, není potrestán žádným trestným hodem.

806.05 Hazard
A. Hazard je ředitelem určená oblast, která způsobuje trestné hody.
B. Disk je v hazardu, jestliže se jeho pozice celá zřetelně nachází v hazardu.
C. Hráč, jehož disk se zastaví v hazardu, je potrestán jedním trestným hodem. Místo 

hry je určeno podle běžných pravidel.
D. Pokud házející hráč pohne diskem před vyhodnocením, zda je v hazardu, bere 

se, že je disk v hazardu.

807 Dokončení jamky
A. Cíl je zařízení, jehož účelem je jasně určit dokončení jamky. Košový cíl je navržen 

k zachycení disků a obvykle se skládá ze sběrače, řetězů a opory řetězů, které 
jsou přichyceny k tyči. Předmětový cíl je jiný objekt sloužící jako cíl, který má 
obvykle vyznačenou cílovou oblast.

B. K dokončení jamky s košovým cílem musí hráčem vypuštěný disk vstoupit do cíle 
nad vrchní částí sběrače a pod spodní částí opory řetězů a musí se zastavit tak, že 
mu cíl poskytuje oporu.

C. K dokončení jamky s předmětovým cílem musí hráčem vypuštěný disk zasáhnout 
označenou cílovou oblast předmětového cíle.

808 Skóre
A. Hráč, který je na skórkartě (skórkartách) uvedený jako první, nese hlavní 

odpovědnost za vyzvednutí skórkaret skupiny.
B. Hráči ve skupině by se měli úměrně střídat v zapisování skóre. Výjimkou je 

situace, kdy se k nadměrnému zapisování skóre nabídne hráč nebo dobrovolník 
a skupina s tím souhlasí.

C. Po dokončení každé jamky zaznamená zapisovatel skóre každého hráče ve 
skupině způsobem, ze kterého bude všem hráčům ve skupině každé skóre 
zřetelné. Jakákoliv varování nebo trestné hody se zaznamenávají spolu se skóre 
na jamce.

D. Skóre hráče na jamce je celkový počet hodů na jamce včetně trestných hodů. 
Celkové skóre za kolo je součet všech skóre na jamkách plus jakýchkoli dalších 
trestných hodů. Použití čehokoliv jiného než čísla jako skóre (včetně neuvedení 
skóre) podléhá penalizaci, viz 808.G.2.
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E. Pokud jsou neshody ohledně hlášeného skóre, zrekapituluje skupina jamku s 
pokusem dospět ke správnému výsledku. Jestliže se skupina nedokáže shodnout 
na hráčově skóre, vyhledá pomoc turnajového rozhodčího nebo ředitele, jakmile 
to bude možné. Jestliže všichni hráči ve skupině souhlasí, že je některé skóre 
nesprávné, může být opraveno před odevzdáním skórkarty.

F. Všichni hráči jsou zodpovědní za odevzdání svých skórkaret do 30 minut od 
dokončení kola, což je moment, kdy poslední skupina na hřišti dokončila svou 
poslední jamku a měla dostatečný čas na vrácení jejich skórkaret. Jestliže tak 
není učiněno, je každý hráč ze skupiny za pozdě odevzdanou skórkartu potrestán 
dvěma trestnými hody.

G. Po odevzdání skórkarty se stává zaznamenané skóre konečným kromě 
následujících situací:

1. Trestné hody mohou být přidány nebo odebrány, dokud ředitel neprohlásí 
turnaj za ukončený nebo dokud nejsou rozdány všechny ceny.

2. Jestliže je celkové skóre nesprávné, nesprávně zaznamenané nebo chybí, 
jsou přidány dva trestné hody k celkovému skóre. Tyto trestné hody nejsou 
přidány, pokud bylo celkové skóre upraveno kvůli jiným proviněním, které 
byly zjištěny po odevzdání jinak správné skórkarty.

809 Ostatní hody
809.01 Zanechaný hod
A. Hráč se může rozhodnout zanechat hod tím způsobem, že to oznámí skupině. 

Zanechaný hod a jeden trestný hod jsou započítány k hráčovu skóre a hráč 
pokračuje ve hře z místa hry, ze kterého byl odehrán zanechaný hod. Trestné 
hody způsobené zanechaným hodem se nezapočítávají.

809.02 Provizorní hod
A. Provizorní hod je hod navíc, který není započítán ke skóre hráče, jestliže není 

nakonec použit k dokončení jamky. Hráč musí oznámit skupině, že se jedná o 
provizorní hod před jeho provedením.

B. Provizorní hody jsou použity:
1. K úspoře času. Hráč může oznámit provizorní hod pokaždé, když:

a. status disku nemůže být okamžitě určen, protože může být ztracen, mimo 
hřiště nebo mohl minout povinnost; a

b. skupina souhlasí, že provizorní hod může ušetřit čas.
Házející hráč pak pokračuje ve hře od toho hodu, který skupina nebo 
turnajový rozhodčí považuje za hod, který vede ke správnému místu hry.
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2. Při potřebě vyžádat si rozhodnutí, které může ústit v různá místa hry. 
Série provizorních hodů může být použita k dokončení jamky jako 
součást odvolání, když se chce hráč odvolat proti rozhodnutí turnajového 
rozhodčího nebo když hráč ve skupině nesouhlasí s rozhodnutím skupiny a 
turnajový rozhodčí není k dispozici. Skóre každé série je zaznamenáno. Po 
rozřešení odvolání je započítáno pouze skóre ze správné série hodů.

809.03 Cvičný hod
A. Cvičný hod je jakýkoliv hod, který není proveden jako soutěžní pokus o změnu 

místa hry, kromě hodu, který neurazí ve vzduchu více než 5 metrů a který je 
proveden buď k odložení nepoužívaného disku nebo k navrácení disku jinému 
hráči. Upuštění disku není cvičný hod. Cvičné hody se nezapočítávají.

B. Hráč je potrestán jedním trestným hodem za provedení cvičného hodu.

810 Zasahování do hry
A. Jestliže se přemístil hozený disk poté, co se zastavil v hřišti na hracím povrchu, je 

přemístěn podle úsudku skupiny zpět na místo, kde se poprvé zastavil. Hozený 
disk, který se zastavil jinde, nemusí být přemístěn zpět a jeho pozice je určena 
podle úsudku skupiny na místě, kde se poprvé zastavil.

B. Jestliže se přemístil značkovací disk, je přemístěn podle úsudku skupiny zpět na 
své původní místo.

C. Hozený disk, který zasáhl člověka nebo zvíře, je hrán z místa, kde se poprvé 
zastavil.

D. Hozenému disku, jehož dráha letu byla úmyslně změněna, je určena pozice v 
místě kontaktu s diskem dle úsudku skupiny. Házející hráč se může rozhodnout 
hrát z výsledného místa hry nebo beztrestně hod zanechat.

E. Hráč je potrestán dvěma trestnými hody, pokud úmyslně ovlivní disk kterýmkoliv 
z následujících způsobů:

1. Změna dráhy letu hozeného disku (jiná než z důvodu snahy předejít zranění); 
nebo  

2. Přemístění nebo zakrytí hozeného či značkovacího disku (jiné než za účelem 
identifikace, navrácení, označení nebo z důvodů zmíněných v 810.H).

F. Pokud hráč nebo jeho vybavení ovlivní jeho vlastní hod, je tento hráč potrestán 
jedním trestným hodem. Disk je hrán z místa, kde se poprvé zastavil. Viz 810.E 
pro úmyslné ovlivnění.

G. Hráči nesmí stát nebo nechávat své vybavení na místě, kde může nastat 
ovlivnění hraného disku. Hráč si může vyžádat přesunutí ostatních hráčů nebo 
jejich vybavení, pokud může nastat ovlivnění hodu. Odmítnutí je porušením 
sportovního chování.
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H. Hraný disk, který byl hozen jiným hráčem a který se zastavil na nebo za místem 
hry, může být přemístěn. Po odhození je přesunutý disk vrácen na svou původní 
pozici podle úsudku skupiny.

811 Chybná hra
A. Hráč je zodpovědný za to, aby hrál hřiště správně. Před začátkem hry se očekává, 

že se hráči zúčastní schůzky hráčů, aby se dozvěděli o možných zvláštních 
okolnostech, které mohou na hřišti nastat, včetně jamek navíc, změněných 
výhozištích, změněných umístění jamek, oblastí mimo hřiště, povinností a 
dropovacích zón.

B. Chybná hra nastala, jestliže hráč nedokončil každou jamku na hřišti správně a ve 
správném pořadí nebo jestliže hrál kterýkoliv hod z nesprávného místa hry.

C. Jestliže se chybná hra odhalí po odevzdání skórkarty, je hráč potrestán dvěma 
trestnými hody.

D. Porušení pravidel postoje ani cvičný hod nejsou chybnou hrou.
E. Hráč, který záměrně odehrál hřiště chybně za účelem získání výhody v soutěži, 

může být diskvalifikován v souladu se Sekcí 3.03 Soutěžního manuálu.
F. Druhy chybné hry:

1. Špatné místo hry. Například hráč:
a. odhodil z výhoziště, které nebylo správným výhozištěm dané jamky; nebo
b. odhodil z místa hry, které neurčil hozený disk; nebo
c. odehrál disk mimo hřiště jako disk v hřišti; nebo
d. odhodil z místa hry určeného hodem, který minul povinnost; nebo
e. odehrál disk v oblasti úlevy, jako by v oblasti úlevy nebyl.

Jestliže po chybně zahraném hodu nenásledoval další hod, chybně odehraný 
hod se nezapočítává. Hráč pokračuje ze správného místa hry a je potrestán 
jedním trestným hodem za chybnou hru. Jestliže po chybně zahraném hodu 
následoval další hod, pokračuje hráč od tohoto hodu a je potrestán dvěma 
trestnými hody za chybnou hru.
2. Špatný cíl. Hráč dokončil jamku do cíle, který není správný pro danou jamku. 

Jestliže nenásledoval další hod, hra pokračuje z výsledného místa hry. Pokud 
jde o košový cíl, nachází se disk nad hracím povrchem a hra pokračuje v 
souladu s pravidlem 805.01.C. Jestliže hráč odhodil z výhoziště následující 
jamky, je potrestán dvěma trestnými hody, které se přičítají k této chybně 
odehrané jamce.
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3. Nedokončení jamky. Hráč dokončil kolo nebo odhodil na jamce, aniž by 
dokončil předešlou jamku. Skóre za tuto chybně odehranou jamku je počet 
odehraných hodů plus jeden hod za dokončení jamky plus dva trestné 
hody za chybnou hru. Záměrné nedokončení jamky znamená vyloučení ze 
soutěže.

4. Hra jamek ve špatném pořadí. Hráč pokračuje v hraní hřiště ve správném 
pořadí. Bez ohledu na počtu jamek odehraných ve špatném pořadí během 
kola je hráč potrestán za chybnou hru dvěma trestnými hody, které se 
přičítají k celkovému skóre. Skóre jakékoliv dokončené jamky platí.

5. Zmeškaná jamka z důvodu pozdního příchodu. Jestliže hráč nedorazí na 
jamku do 30 sekund poté, co je na řadě, na této jamce už nehází. Skóre 
tohoto hráče je na této jamce par plus 4. Par je skóre, které je stanoveno 
ředitelem a je u zkušeného hráče předpokládáno k dokončení dané jamky 
při bezchybné hře za běžného počasí. Viz Sekce 1.05.B Soutěžního manuálu 
pro určení pozdního příchodu.

6. Vynechaná jamka. Kolo bylo dokončeno a hráč zapomněl odehrát jednu 
nebo více jamek. Hráči je uděleno za každou vynechanou jamku skóre par 
plus 4.

7. Chybná jamka. Hráč dokončil jamku, která není součástí hřiště pro dané kolo, 
namísto jamky, která součástí hřiště pro dané kolo je. K odehranému skóre 
na chybné jamce se přičítají dva trestné hody.

8. Jamka navíc. Hráč dokončil jamku, která není součástí hřiště pro dané kolo. 
Dva trestné hody jsou přičteny k celkovému skóre tohoto hráče. Hody 
provedené na jamce navíc se nepočítají.

9. Špatná počáteční jamka nebo skupina. Hráč začal na špatné jamce nebo ve 
špatné skupině. Hráč pokračuje ve hře a jsou přičteny dva trestné hody ke 
skóre tohoto hráče na první odehrané jamce.

812 Sportovní chování
A. Hráč nesmí:

1. házet, pokud by jeho hod mohl někoho zranit nebo vyrušit jiného hráče;
2. házet mimo pořadí bez dovolení, nebo pokud by to mohlo ovlivnit jiného 

hráče;
3. chovat se nesportovně. Například:

a. křičet (kromě situace, kdy hráč varuje před nebezpečím zásahu diskem),
b. nadávat,
c. poškozovat vybavení parku, hřiště nebo hráčů,
d. hýbat se nebo mluvit během hodu jiného hráče,
e. postupovat na hřišti před hráče, který je na řadě;

4. nechávat své vybavení na místě, kde může rušit jiné hráče, nebo zasahovat 
do hodů;
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5. znečišťovat hřiště, včetně odhazování nedopalků;
6. rušit ostatní hráče kouřem.

B. Hráč musí:
1. dělat, co mu ukládají pravidla, včetně:

a. pomoci s hledáním ztraceného disku,
b. přemístění svého vybavení na požádání,
c. správného zapisování skóre;

2. sledovat hody ostatních hráčů ve skupině, aby bylo zajištěno, že se hraje 
podle pravidel, a aby skupina mohla pomoct s hledáním disků.

C. Hráč obdrží varování za první porušení libovolného pravidla sportovního 
chování. Hráč je potrestán jedním trestným hodem za každé další porušení 
libovolného pravidla sportovního chování během stejného kola. Porušení 
sportovního chování může nahlásit nebo potvrdit kterýkoliv ovlivněný hráč 
nebo turnajový rozhodčí. Opakované porušení sportovního chování může být 
důvodem k diskvalifikaci ředitelem.

813 Vybavení
813.01 Zakázaný disk
A. Disky používané při hře musí splňovat všechny podmínky určené v PDGA 

Technických standardech.
B. Disk, který byl po vyrobení upraven tak, že se změnily jeho původní letové 

vlastnosti, je zakázaný, kromě změn způsobených opotřebením disku během 
hry a přiměřeného osmirkování disku k vyhlazení nedokonalostí při výrobě nebo 
odřenin. Přílišně osmirkované disky nebo disky nabarvené materiálem viditelné 
tloušťky jsou zakázané. Přidání zařízení ke snazšímu nalezení disku (např. světlo 
nebo stužka) je povoleno, jestliže je ředitelem oznámena hra v noci nebo ve 
sněhu.

C. Disk, který je prasknutý nebo děravý, je zakázaný.
D. Disk, který je zpochybněn jiným hráčem nebo turnajovým rozhodčím, je 

zakázaný, jestliže jej následně nepovolí ředitel.
E. Hráč, který hází v soutěži zakázaným diskem, je potrestán dvěma trestnými 

hody. Opakované házení zakázaným diskem v soutěži může být důvodem k 
diskvalifikaci hráče v souladu se Sekcí 3.03 PDGA Soutěžního manuálu.

F. Všechny disky používané při hře, kromě malého značkovacího disku, musí 
být unikátně označené. Hráč obdrží varování za první hod neoznačeným 
diskem. Hráč je potrestán jedním trestným hodem za každý následující hod 
neoznačeným diskem.
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813.02 Zakázané zařízení
A. Hráč nesmí používat žádné zařízení, které přímo pomáhá v provedení hodu. 

Zařízení zabraňující odření kůže (např. rukavice, tejpy nebo obvazy) a zdravotní 
pomůcky (např. ortéza na koleno nebo kotník) jsou povoleny. Umístění 
jakéhokoliv objektu jako pomůcky k určení směru je zakázané. Předměty jako 
ručník nebo podložka mohou být položeny na místo hry, jestliže při stlačení 
nemají tloušťku větší než 1 cm.

B. Zařízení, které je zpochybněno jiným hráčem nebo turnajovým rozhodčím, je 
zakázané, jestliže jej následně nepovolí ředitel.

C. Hráč je potrestán dvěma trestnými hody, jestliže kdykoliv během kola použije 
zakázané zařízení. Opakované používání zakázaného zařízení může být důvodem 
k diskvalifikaci hráče v souladu se Sekcí 3.03 PDGA Soutěžního manuálu.
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A.01 Obecné
A.   V jamkové hře se utkávají dva hráči ve snaze vyhrát 

každou jamku během kola. Zvítězí hráč, který vyhraje 
více jamek.

B. Oficiální pravidla discgolfu PDGA (která popisují hru na rány) jsou v platnosti s 
výjimkou pravidel, která jsou změněna těmito pravidly.

C. Dvojice soupeřů hraje ve skupině s alespoň jedním dalším párem nebo s 
turnajovým rozhodčím.

A.02 Pořadí hry
A. Pořadí dvojic ve skupině na výhozišti odpovídá jejich pořadí na skórkartách.
B. V rámci dvojice je na první jamce pořadí určeno pořadím na skórkartách. 

Na dalších jamkách ve dvojici začíná hráč, který vyhrál předchozí jamku. Při 
rovnocenném skóre se zachovává předchozí pořadí.

A.03 Trestné hody
A. Pouze hráčův soupeř může hráči hlásit porušení pravidel nebo mu udělovat 

varování. Jakýkoliv hráč ve skupině nebo turnajový rozhodčí může porušení 
pravidel potvrdit.

B. Trestné hody a varování udělené mezi jamkami se připisují k následující jamce.

A.04 Skóre
A. Skóre se v jamkové hře zaznamenává z hlediska toho, který hráč vyhrál více 

jamek. Na začátku kola je skóre dvojice vyrovnané, neboli jsou si všichni rovni (all 
square). Jak hra pokračuje, hráč, který vyhrál více jamek, je právě o tolik jamek 
nahoře (up) a jeho soupeř je právě o tolik jamek dole (down).

B. Hráč vyhraje jamku tak, že ji dokončí s nižším počtem hodů než jeho soupeř. 
Hráč, který vyhrál jamku, obdrží skóre hodnoty 1. Jeho soupeř neobdrží žádné 
skóre, což může být zaznačeno pomlčkou. Jestliže hráči dokončí jamku se 
stejným počtem hodů, nastává remíza na jamce a žádný z hráčů neobdrží skóre.

C. Hráč se může zeptat svého soupeře, kolik hodů zatím na jamce provedl. Hráč, 
který uvede nesprávný počet hodů, prohrává tuto jamku.

A.05 Vzdání se
A. Hráč může souboj kdykoliv před koncem vzdát. Vítězem je pak jeho soupeř.
B. Hráč může jamku kdykoliv před jejím dokončením vzdát. Jeho soupeř pak 

vyhrává tuto jamku.
C. Hráč může svému soupeři uznat jeho následující hod. Tímto uznaným hodem se 

považuje jamka za dokončenou.

Dodatek A

Jamková hra
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D. Dvojice se může domluvit na remíze na právě hrané jamce.
E. Vzdání se nemůže být odmítnuto ani se nedá vzít zpět.

A.06 Vítězství
A. Hráč, který je nahoře více jamek, než zbývá jamek do konce, zvítězil.
B. Jestliže jsou si ve dvojici všichni rovni na konci kola, nastává remíza. Ředitel určí, 

zda bude remíza rozhodnuta, případně jak bude rozhodnuta.

B.01 Obecné
A.    Dvojice je tým skládající se ze dvou hráčů. 

Jiné týmové formáty jsou možné a mohou 
být odvozeny z těchto pravidel.

B. PDGA Oficiální pravidla discgolfu jsou v platnosti s výjimkou pravidel, která jsou 
změněna těmito pravidly.

B.02 Pořadí hry
A. Pořadí týmů na výhozišti první jamky je určeno jejich pořadím na skórkartě 

(skórkartách). Pořadí na dalších výhozištích se odvíjí od skóre zahraného 
na předešlé jamce tak, že tým s nejnižším skóre hází první a tak dále. Při 
rovnocenném skóre se zachovává předchozí pořadí.

B. Poté, co je místo hry každého týmu jiné než výhoziště, je na řadě tým, jehož místo 
hry je nejvzdálenější od cíle.

C. Jestliže všichni členové házejícího týmu hází ze stejného místa hry, mohou házet 
v libovolném pořadí.

B.03 Trestné hody
 A. Trestné hody způsobené hodem se vztahují na člena týmu, který tento hod 

provedl. Všechna ostatní varování a trestné hody jsou započítány týmu jako celku 
bez ohledu na formát.

B. Každý hod, který nemůže vylepšit skóre týmu, je hod navíc. Tým, jehož člen 
provedl hod navíc, obdrží varování. Tým je potrestán jedním trestným hodem za 
každý další hod navíc provedený kterýmkoliv členem tohoto týmu.

B.04 Místo hry
A. Jestliže při formátu, ve kterém hrají oba členové týmu ze stejného místa hry, 

odehraje druhý hráč v pořadí z jiného místa hry než hráč první, je tento hráč 
potrestán jedním trestným hodem za chybnou hru.

B. Místo hry, ze kterého hrají oba členové týmu, musí být v obou případech 
označeno stejným značkovacím diskem.

C. Jestliže se z nějakého důvodu přesune místo hry používané oběma hráči, musí 
oba hráči hrát z tohoto nového místa hry.

Dodatek B

Dvojice a týmová hra
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B.05 Formáty
A. Nejlepší hod

1. Oba členové týmu házejí z výhoziště. Tým si následně vybere, ze které pozice 
budou hrát dále. Z výsledného místa hry opět hrají oba členové týmu a opět 
si vyberou jednu ze dvou pozic a tak dále.

2. Tým dokončí jamku, jestliže alespoň jeden z členů týmu dokončil jamku.
3. Skóre týmu na jamce je počet hodů, které určily použitá místa hry plus 

jakékoliv trestné hody.
4. Jestliže tým zvedne hozený disk předtím, než bylo vybráno místo hry 

značkovacím diskem, nemůže již tým zvolit pozici určenou tímto zvednutým 
diskem. Jestliže tým zvedl oba hozené disky bez označení místa hry, je 
navrácen druhý zvednutý disk na svou původní pozici podle úsudku skupiny 
a tým musí hrát z tohoto výsledného místa hry.

5. Jestliže je jeden člen týmu nepřítomen, opozdil se nebo přestal hrát, 
může druhý člen týmu pokračovat, ale žádné hody nejsou provedeny za 
chybějícího člena týmu. Člen týmu, který se opozdil, se může přidat do hry 
pouze mezi jamkami.

B. Upravený nejlepší hod
1. Upravený nejlepší hod je stejný jako nejlepší hod s následující úpravou: 

ředitel může nastavit různá omezení pro výběr pozice po prvních hodech 
(např. že tým může na 18 jamkách vybrat maximálně 12 prvních hodů od 
libovolného hráče). Tým je potrestán dvěma trestnými hody pokaždé, když 
nedodrží stanovené omezení.

C. Nejhorší hod
1. Oba členové týmu házejí z výhoziště. Soupeři týmu následně vyberou, 

ze které pozice budou hrát dále s účelem maximalizovat jejich skóre. Z 
výsledného místa hry opět hrají oba členové týmu a opět jim soupeři 
vyberou jednu ze dvou pozic a tak dále.

2. Tým dokončí jamku, jestliže všichni členové týmu dokončili jamku ze 
stejného místa hry.

3. Skóre týmu na jamce je počet hodů, který určila použitá místa hry plus 
jakékoliv trestné hody.

4. Jestliže tým zvedne hozený disk předtím, než bylo vybráno místo hry, 
je navrácen na svou původní pozici podle úsudku skupiny a tým musí 
hrát z tohoto výsledného místa hry. Soupeři pak vyberou nové místo hry 
z výsledného místa hry přesunutého disku, místa hry druhého disku a 
předchozího místa hry.

5. Pokud tým zvolí soupeřům jasně výhodnější místo hry, může být tým 
ředitelem diskvalifikován.

6. Tým je diskvalifikován, jestliže je alespoň jeden člen týmu nepřítomen, 
opozdil se, přestal hrát nebo byl diskvalifikován.



Strana 20  Oficiální pravidla discgolfu PDGA Dvojice a týmová hra

D. Těžký hod
1. Těžký hod je stejný jako Nejhorší hod s jedním rozdílem: tým dokončí jamku, 

jakmile kterýkoliv z hráčů dokončí jamku.
E. Střídavý hod

1. Tým si zvolí, který hráč provede první hod na první jamce. Každý člen týmu 
pak hází z místa hry určeného hodem předchozího člena týmu a tak dále.

2. Tým dokončí jamku, jakmile kterýkoliv z hráčů dokončí jamku.
3. Skóre týmu na jamce je počet hodů týmu plus jakékoliv trestné hody.
4. Hod nesprávného člena týmu je chybná hra. Tento hod se nepočítá, tým je 

potrestán jedním trestným hodem a hází správný hráč. Jestliže po chybné 
hře následoval další hod, hra pokračuje a tým je potrestán dvěma trestnými 
hody.

5. Jestliže tým opakuje hod ze stejného místa hry, opakuje hod stejný člen 
týmu, který házel původní hod.

6. Jestliže je alespoň jeden člen týmu nepřítomen nebo se opozdil, obdrží 
tým skóre par plus 4. Jestliže alespoň jeden člen týmu přestal hrát nebo byl 
diskvalifikován, je tým diskvalifikován.

F. Upravený střídavý hod
1. Upravený střídavý hod je stejný jako střídavý hod s jedním rozdílem: ředitel 

může určit, který hráč provede první hod na každé jamce.
G. Nejlepší skóre

1. Každý člen týmu hraje jamku samostatně.
2. Tým dokončí jamku, jestliže člen týmu dokončí jamku s nejnižším skóre, 

kterého může tým dosáhnout.
3. Skóre týmu na jamce je nejnižší skóre na jamce ze všech členů týmu včetně 

jakýchkoliv jejich trestných hodů plus jakýchkoli trestných hodů týmu.
H. Nejlepší skóre ze střídavých míst hry

1. Každý člen týmu hází z výhoziště. Každý člen týmu pak hází z místa hry 
určeného hodem svého spoluhráče a tak dále.

2. Tým dokončí jamku, jestliže člen týmu dokončí jamku s nejnižším skóre, 
kterého může tým dosáhnout.

3. Skóre týmu na jamce je nejnižší skóre na jamce ze všech členů týmu včetně 
jakýchkoliv jejich trestných hodů plus jakýchkoli trestných hodů týmu.
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Dodatek C

Zdroje
Pravidla: pdga.com/rules
Otázky a odpovědi: 
pdga.com/rules/official-rules-disc-golf/808-rules-qa
Soutěžní manuál: 
pdga.com/rules/competition-manual-disc-golf-events
Mapa hřišť: 
pdga.com/course-directory
Technické standardy: 
pdga.com/rules/technical-standards

Veškeré míry použité v pravidlech jsou v 
metrických jednotkách. Uvedený imperiální 
systém může být použit v situaci, kdy 
není dostupné žádné zařízení měřící v 
metrických jednotkách. 

Metrický systém Imperiální systém

10 metrů .............................. 32 stop 10 palců
3 metry .................................. 9 stop 10 palců
2 metry .....................................6 stop 6 palců
1 metr .....................................3 stopy 3 palce
30 centimetrů ..................................... 1 stopa
20 centimetrů ......................................8 palců
1 centimetr .......................................1/2 palce

Dodatek D

Převody jednotek

cíl ................................................[807.A]
cvičný hod .................................[809.03.A]
dokončení kola  ........................[808.F]
dole (down)  ..............................[A.04.A]
dropovací zóna  ........................[802.05.C]
dvojitá povinnost  .....................[804.01.A]
dvojitá povinnost s omezenou výškou  
 ....................................................[804.01.A]
hazard  .......................................[806.05.A]
hod  ............................................[802.01.A]
hod navíc  ..................................[A.03.C]
hra na rány  ................................[A.01.A]
hrací povrch  .............................[802.05.A]
hráč na řadě  .............................[802.02.C]
hranice výhoziště  .....................[802.04.A]
chybná hra  ................................[811.B]
jamka  .........................................[800]
jamková hra  ..............................[A.01.A]
jednoduchá povinnost  ............[804.01.A]
košový cíl  ..................................[807.A]
linie povinnosti  ........................[804.02.A.1]
malý značkovací disk  ...............[802.06.B]
markovadlo  ..............................[802.06.B]
mimo hřiště  ..............................[806.02.A]

místo hry  ...................................[802.05.A]
náhodná oblast  ........................[806.03.A]
náhodná překážka  ...................[803.01.B.1]
náhodná voda  ..........................[806.03.A]
nahoře (up)  ...............................[A.04.A]
objekt povinnosti  .....................[804.01.A]
oblast úlevy  ..............................[806.04.A]
opakovaný hod  ........................[802.02.D]
opěrný bod  ..............................[802.04.B]
par  .............................................[811.F.5]
pat  .............................................[806.01.A]
povinná trasa  ............................[804.01.A]
pozice  .......................................[805.01.A]
pravidlo dvou metrů  ...............[805.02.A]
provizorní hod  .........................[809.02.A]
předmětový cíl  .........................[807.A]
přímka hry  ................................[802.05.D]
remíza na jamce  .......................[A.04.B]
ředitel  ........................................[801.02.G]
schůzka hráčů  ..........................[811.A]
skupina  .....................................[801.02.A]
trestný hod  ...............................[801.02.E]
turnajový rozhodčí  ...................[801.02.F]
v hřišti  ........................................[806.02.A]
varování  ....................................[801.02.D]
všichni rovni (all square)  .........[A.04.A]
výhoziště  ...................................[802.04.A]
značkovací disk .........................[802.05.D]

Dodatek E

Obsah
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Použití pravidel
QA-APP-1
Která penalizace je uplatněna, jestliže bylo 
porušeno více než jedno pravidlo?

Porušení pravidel s nejvyšším trestem má 
vždy přednost. Při shodném trestu má 
přednost pravidlo, které bylo porušeno 
nejdříve. Jeden hod nemůže být potrestán 
za více než jedno porušení pravidel.
QA-APP-2
Pokud bylo jedním hodem porušeno 
více pravidel, jak rozhodnu o tom, které 
pravidlo bylo porušeno jako první, když se 
dá o porušení pravidel rozhodnout až poté, 
co se disk zastaví?

“Nejdříve” v případě tohoto pravidla 
značí chvíli, kdy disk přejde do stavu, ve 
kterém porušuje pravidlo. Běžně se to 
stává například u pravidla OB a povinnosti 
(mandatory). V tomto případě je třeba 
porovnat moment, kdy disk naposledy 
překročil hranici OB, s momentem, kdy 
překročil linii povinnosti, a pokračovat 
podle toho, kterou hranici překročil první.
QA-APP-3
Mohu se odvolat proti rozhodnutí o 
porušení pravidla jiného hráče v mé 
skupině?

Ano. Takto ovlivněný hráč se pak 
může rozhodnout, zda odehraje sérii 
provizorních hodů.
QA-APP-4
Má skupina si myslí, že je můj disk v OB, ale 
já si myslím, že to není zcela jednoznačné. 
Neměla by podle výhody při pochybnosti 
být pravda na mé straně? Je disk v hřišti, 
nebo ne?

Výhoda při pochybnosti se uplatňuje 
pouze v případě, že se skupina nemůže 
dohodnout, např. pokud dva hráči skupiny 

říkají, že je disk v OB, a dva hráči říkají, že je 
v hřišti. Pokud si většina skupiny myslí, že je 
disk v OB, tak je v OB.
QA-APP-5
Má skupina udělala rozhodnutí o 
pravidlech, které se ukázalo být špatné. 
Řekli, že můj disk je v hřišti, když byl 
ve skutečnosti v OB, takže jsem hrál z 
nesprávného místa hry. Budu penalizován?

Možná. Záleží to na řediteli turnaje. Hráč 
může být penalizován za OB, protože 
to bylo pro jeho hod platné pravidlo. 
Nicméně, hráč by neměl být penalizován za 
hru z nesprávného místa hry (chybná hra), 
protože hrál dle rozhodnutí skupiny. Pokud 
existuje pochybnost, zda je rozhodnutí 
správné, měl by hráč zvážit odehrání série 
provizorních hodů.
QA-APP-6
Která pravidla se uplatňují, pokud hraji 
turnaje nebo kolo, které nejsou pod 
záštitou PDGA?

Pokud se hráč účastní turnaje, kde bylo 
oznámeno, že se hraje podle PDGA 
Oficiálních pravidel discgolfu, tak se hraje 
podle PDGA oficiálních pravidel discgolfu, 
nehledě na to, zda je turnaj pod záštitou 
PDGA. PDGA Soutěžní manuál se uplatňuje 
pouze na PDGA turnajích. Pokud užití 
pravidel nebylo oznámeno, může se hrát 
podle jakýchkoli pravidel, na kterých se 
domluví tvá skupina nebo účastníci turnaje, 
včetně PDGA pravidel.
QA-APP-7
Co když není určen ředitel turnaje?

Všechny PDGA turnaje mají ředitele turnaje 
(dále jen ŘT). Na turnajích, které nejsou 
pod záštitou PDGA, nebo při běžné hře 
může na sebe vzít povinnosti ŘT někdo, 
koho hráči uposlechnou. Pokud se nikdo 
nechce stát ŘT, bude třeba hrát bez 
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některých úloh ŘT (např. nebudou možná 
odvolání proti rozhodnutí skupiny). Některé 
úlohy ŘT mohou být nahrazeny jiným 
způsobem (např. značení hřiště by mělo 
určit pořadí jamek, oblasti mimo hřiště 
nebo další věci, které jsou běžně zmíněny 
na schůzce hráčů nebo v caddybooku). 
QA-APP-8
Všichni v mé skupině jsou certifikovanými 
rozhodčími. Porušení některých pravidel 
musí jeden hráč nahlásit a druhý ho 
potvrdit, případně stačí pouze nahlášení 
turnajovým rozhodčím. Stačí nahlášení 
porušení pravidla jen jedním z nás, když 
jsme všichni certifikovanými rozhodčími?

Ne. Pro takovéto rozhodování o pravidlech 
během turnaje musí být člověk jmenován 
turnajovým rozhodčím. Splnění testu 
PDGA rozhodčího neznamená, že je 
hráč turnajovým rozhodčím. Kromě toho 
mají turnajoví rozhodčí několik omezení 
podle toho, zda hrají, nebo ne. Turnajový 
rozhodčí, který se účastní turnaje (včetně 
ředitele), nemůže sám rozhodovat o 
pravidlech v rámci své kategorie. Nehrající 
turnajový rozhodčí může rozhodovat o 
těch pravidlech, u kterých je zmíněno, že o 
nich může rozhodovat turnajový rozhodčí. 
Spotter může rozhodovat o pravidlech 
(např. o místě hry po hodu do OB), pokud 
je zároveň turnajovým rozhodčím. Jestliže 
není, má jeho názor pouze doporučující 
charakter pro rozhodnutí skupiny.
QA-APP-9
Pokud není hod využit (například 
zanechaný hod, nevyužitý provizorní 
hod, hod ovlivněný zasahováním do 
hry nebo nezvolený hod při hře dvojic), 
jsou penalizace vztažené k tomuto hodu 
ignorovány. O které penalizace přesně jde?

Jedná se o penalizace zOB, hazard, minutí 
povinnosti, porušení pravidel postoje nebo 
označení, ztracený disk, neoprávněnou 
úlevu a porušení pravidla dvou metrů. 
Všechna ostatní varování a penalizace jsou 
platné.

QA-APP-10
Může být video nebo podobné médium 
použito jako důkaz pro rozhodnutí o 
pravidlech?

Dle názoru PDGA se video může použít 
pouze v případě porušení sportovního 
chování dle sekce 3.03 PDGA Soutěžního 
manuálu. Tato porušení mohou být kdykoli 
vyhodnocena disciplinární komisí PDGA. 
Video ani podobná média se nemohou 
použít k žádným jiným rozhodnutím o 
pravidlech.

Hod
QA-THR-1
Při nápřahu zavadila moje ruka o větev 
stromu, ta mi vyrazila disk z ruky a ten 
se odkutálel před mé místo hry. Je to 
považováno za hod? 

Ne. Hod je započat v momentu, kdy dojde 
k pohybu disku v zamýšleném směru. Disk, 
který spadne nebo je vyražen před nebo 
během nápřahu, se nepočítá jako hod.
QA-THR-2
Existují nějaká omezení pro způsob hodu? 
Mohu například házet jen overhandy?

Neexistují žádná omezení způsobu, jakým 
hází hráč disk. Může házet backhandem, 
forehandem, overhandem, palcovým 
overhandem nebo jakýmkoli jiným 
způsobem, který ho napadne. Může házet 
nohou, pokud se tak rozhodne.

Časový limit
QA-TIM-1
Pokud hráč na řadě není přítomen, mohou 
jej ostatní hráči předběhnout a házet? 
Získají tím nepřítomnému hráči více času?

Ne. Hráč, který je na řadě po nepřítomném 
hráči, může po vyčkání 30 sekund házet. 
Pokud do té doby nepřítomný hráč 
nedorazí, dostává pro danou jamku skóre 
par plus 4 (v zásadě stejným způsobem, 
jako by hráč přišel pozdě na jeho první 
jamku).
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Výhoz
QA-TEE-1
Jak jsou vyznačena výhoziště?

Ředitelé mohou využít jeden z několika 
způsobů určení výhoziště a dropzóny. Na 
jednom hřišti může být více druhů výhozišť. 
Pokud existují pochybnosti, je nejlepší se 
zeptat ředitele turnaje. Níže jsou vypsány 
různé způsoby, jakými se výhoziště běžně 
vyznačují:
Pokud je pro výhoziště k dispozici podložka 
z umělé trávy, která není nijak vyznačena, 
je výhozištěm celá plocha, která se od 
okolí liší barvou, materiálem, výškou a/
nebo texturou. Některé podložky jsou 
instalovány včetně plochy pro dokončení 
pohybu (follow-through) před nimi. 
Plocha pro dokončení pohybu se může 
lišit barvou nebo může jít o část před 
přední linií výhoziště. Část podložky, která 
je za plochou pro dokončení pohybu, je 
výhozištěm. Pokud je přední linie výhoziště 
vyznačena (celistvě nebo přerušovaně), 
nachází se výhoziště za ní. Pokud jsou 
použity rohové značky, je výhoziště 
definováno okraji značek. Pokud výhoziště 
z umělé trávy není k dispozici, jedná se o 
prostor definovaný obdélníkem o délce 
3 metrů za přední hranou vytyčenou 
hranicí výhoziště. Pokud výhoziště značí 
vytyčená přední hranice, je tato hranice 
součástí výhoziště. Pokud je přední 
hranice definována krajními značkami, je 
součástí výhoziště prostor mezi vnějšími 
hranami značek. Pokud je k dispozici pouze 
informativní tabulka (teesign) nebo jediná 
značka, je výhoziště na jedné straně značky 
a za ní.
QA-TEE-2
Hodil jsem svůj výhoz z vyvýšeného 
betonového výhoziště. Když jsem vypustil 
disk, špička mé nohy visela přes hranu 
výhoziště. Jedná se o porušení pravidel 
postoje?

Ne. Pravidlo uvádí, že všechny opěrné 
body musí být na výhozišti v momentu 

vypuštění disku. “Opěrným bodem” 
je myšlena jakákoliv část těla, která je 
v kontaktu s hrací plochou, spíše než 
kompletní část těla, jako například noha. 
Visící špička nohy přes okraj není opěrným 
bodem, protože není v kontaktu s hrací 
plochou, tudíž nedošlo k žádnému 
porušení pravidel.

Místo hry
QA-LIE-1
Můj disk přistál na mostě vedoucím přes 
říčku, která je mimo hřiště. Mám hrát z 
mostu, nebo je můj disk mimo hřiště, když 
je nad říčkou? Co když disk leží na části 
mostu, která je nad zemí?
Most je příkladem situace, kdy se jedna 
hrací plocha nachází vertikálně nad druhou 
hrací plochou. Každá hrací plocha je 
chápána individuálně. Most se nachází 
v hřišti, pokud ředitel turnaje výslovně 
neprohlásí, že je mimo hřiště, bez ohledu 
na to, zdali je hrací plocha nad nebo pod 
oblastí mimo hřiště. Pokud je v platnosti 
pravidlo dvou metrů, nevztahuje se na 
tento případ, jelikož disk se nachází na 
hrací ploše, nikoliv nad hrací plochou. Hráč 
označí místo hry na mostě bez jakékoliv 
penalizace.

Označení místa hry
QA-MAR-1
Méně zkušený hráč v mé skupině označil 
místo hry otočením svého disku a z takto 
označeného místa hry odhodil. Jaké je 
správné řešení?

Jedná se o porušení pravidel označování, 
protože místo hry bylo označeno 
nesprávným způsobem. Za první provinění 
dostane hráč varování.
QA-MAR-2
Smím označit své místo hry malým 
značkovacím diskem a posléze se 
rozhodnout umístit původní disk zpět na 
pozici a zvednout malý značkovací disk?

Ne. Jakmile je disk jednou hráčem zvednut, 
nemůže už být použít jako značkovací disk.
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QA-MAR-3
Můj disk je zaseknutý ve stromě, přímo nad 
kmenem. Jak označím místo hry?

Pokud existuje místo pro zaznačení místa 
hry přímo pod diskem, jde o správný 
postup. Pokud ne, zaznačí hráč místo hry na 
prvním možném místě na přímce hry dále 
od cíle.

Postoj
QA-STA-1
Opěrný bod je definován jako “kterákoliv 
část hráčova těla”, která se dotýká hrací 
plochy. Nicméně téměř vždy je mezi 
hráčovým tělem a hrací plochou vrstva 
oblečení nebo boty. Počítá se to?

Ano. Slovní spojení “část hráčova těla” 
obsahuje nejen oblečení, ale také 
například berle a podobně (pokud se o ně 
hráč opírá).
QA-STA-2
Mohu se držet větve nebo jiného objektu 
za mým místem hry, když patuji?

Za předpokladu, že je objekt v hřišti a 
za místem hry, není pravidly zakázáno 
se ho držet. Avšak s objektem nesmí být 
pohnuto, protože hráč je povinen zaujmout 
postoj, který vede k co možná nejmenšímu 
pohybu překážek na hřišti. Není také 
dovoleno držet se jiné osoby jako opory, 
jelikož osoba není součástí hřiště.
QA-STA-3
Na našem hřišti jsou ve svahu dvě potrubí 
s dešťovou vodou, která vedou ze strany 
svahu na fairway. Mají v průměru asi 60 cm 
a jsou pokrytá kovovými mřížkami na jejich 
konci, které jsou dostatečně velké, aby se 
do nich dostal disk, ale ne hráč. Pokud disk 
zapadne do potrubí, může hráč jednoduše 
bez penalizace označit místo hry na svahu 
přímo nad diskem na základě pravidla o 
disku pod hrací plochou?

Ano. Uvnitř potrubí se nenachází hrací 
plocha, ale výše na svahu nad potrubím 
ano. Pokud ředitel turnaje nestanoví návod, 
jak postupovat při zapadnutí disku do 

potrubí, tak mohou hráči bez penalizace 
označit místo hry výše na svahu přímo nad 
místem, kde se disk nachází.
QA-STA-4
Mám před sebou krátký putt do kopce. 
Mohu dát mou zadní nohu na místo hry a 
přední nohu na hrací plochu před místem 
hry, jestliže těsně před vypuštěním disku 
zvednu přední nohu a došlápnu za místem 
hry?
Ano, je to povoleno. Hráčův postoj v 
momentu vypouštění disku byl povolený 
a po odhození disku prokázal úplnou 
stabilitu za značkovacím diskem.

Překážky a úlevy
QA-OBS-1
Můj hod skončil na piknikovém stole. Mohu 
hrát zpoza něj? Nebo přímo ze stolu?
Obecně ne. Piknikové stoly, stejně jako 
další parkové vybavení, jsou překážkami 
na hřišti. Měly by být chápány stejně jako 
každá jiná překážka, například keř nebo 
strom. Správné místo hry záleží na druhu 
piknikového stolu. Pokud je pod stolem 
místo pro zaujetí postoje, jde o správný 
postup. Pokud je hráčův disk na stole a 
přímo pod ním je volná hrací plocha, jedná 
se o disk nad hrací plochou a místo hry by 
mělo být zaznačeno přímo pod diskem. 
Pokud je disk na stole a přímo pod ním 
není volná hrací plocha (například jde o 
jednolitý piknikový stůl), pokračuje hráč 
ze stolu, pokud je to rozumné. V ostatních 
případech je stůl chápan jako pevná 
překážka a místo hry se označí na prvním 
možném místě na přímce hry za stolem.
QA-OBS-2
Velká ulomená větev (30 cm v průměru a 
3 metry dlouhá) mi brání v postoji. Mohu ji 
přesunout?
Ano. Neexistuje žádné velikostní omezení 
náhodné překážky za předpokladu, že 
splňuje definici náhodné překážky. Hráč ji 
může posunout, jestliže stihne odhodit svůj 
disk do 30 sekund dle pravidla o časovém 
limitu.
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QA-OBS-3
Můj disk přešel do klidové pozice přímo 
pod dlouhou ulomenou větví. Je zřejmé, 
že větev není žádným způsobem spojená 
se stromem a pokračuje z mého místa 
hry před něj, směrem k cíli. Mohu větev 
přesunout?

Ano. Pokud část větve vadí hráči v postoji 
nebo v rozběhu za značkovacím diskem, 
je povoleno větev přesunout i v případě, 
že větev pokračuje dále dopředu mezí 
hráčovo místo hry a jamku.
QA-OBS-4
Volně visící ulomená větev je přímo nad 
mým značkovacím diskem a překáží mi při 
zaujetí postoje. Nedotýká se země. Mohu ji 
přesunout? Dostanu náhodnou úlevu?

Ne. Jelikož se větev nijak nedotýká hráčova 
místa hry (místo hry je na hrací ploše), je 
chápána stejně jako živá větev. Hráč musí 
pokračovat okolo větve.
QA-OBS-5
Mohu dostat úlevu od dráždivých rostlin, 
jako je kopřiva, škumpa jedovatá a 
podobně?

Ne, pokud ředitel neprohlásil, že od nich 
mohou hráči dostat náhodnou úlevu. Tyto 
rostliny působí na hráče různě a velmi 
zřídka opravdu ohrožují zdraví. Pokud 
hráčův disk skončí v rostlinách, ze kterých 
nechce pokračovat, může využít pravidla 
volitelné úlevy nebo zanechat hod za cenu 
penalizace.
QA-OBS-6
Jak mám označit své místo hry, když můj 
disk dopadne do místa na hřišti, které 
je chráněné, ohrožené nebo se vzácnou 
zelení?

Ředitel turnaje může prohlásit takové místo 
oblastí mimo hřiště nebo oblastí úlevy, v 
takovém případě označí hráč svou pozici 
dle příslušného pravidla. Pokud ředitelem 
nebyla oznámena žádná specifická pravidla 
a hráčům je zakázáno do ní vstupovat, 
jedná se o oblast úlevy a hráči mohou 

pokračovat dle příslušného pravidla. 
Hráč také může využít pravidla volitelné 
úlevy nebo zanechat hod za cenu udělení 
penalizace.
QA-OBS-7
Co mohu dělat, když je výhoziště 
nehratelné, nebezpečné nebo špatně 
vyznačené?

Pokud je problémem výhoziště náhodná 
překážka, která nemůže být jednoduše 
přemístěna (např. stojatá voda), může hráč 
využít náhodnou úlevu za výhožištěm. 
Úleva nemůže být využita pro jiné 
nepříznivé podmínky na výhozišti, nicméně 
může být použit ručník ke zlepšení 
přilnavosti, pokud je výhoziště kluzké. 
Pokud je výhoziště špatně vyznačeno, 
vyhledejte rozhodčího nebo místního 
hráče z jiné skupiny za účelem identifikace 
hranic výhoziště.

QA-OBS-8
Přímo přede mnou ve směru, kam chci 
házet, je velká pavučina. Můžu ji strhnout? 

Pouze v případě, že je alespoň část 
pavučiny na místě hry či za ním, pak by 
mohla být považována za “nečistotu” a 
odstraněna jako náhodná překážka. Pokud 
je pouze v zamýšlené letové dráze disku a 
nedotýká se země, nemůže být přesunuta.
QA-OBS-9
Hráč, který dostane úlevu od překážky 
nebo od náhodné oblasti, se může po 
přímce hry přesunout směrem od cíle na 
první místo hry, které je k dispozici. Co je 
větší náhodná úleva, kterou může ředitel 
vyhlásit?

Větší náhodná úleva může být dropovací 
zóna, nový hod, nebo možnost přesunout 
místo hry. Úleva (přesunutí místa hry bez 
penalizace) je povolena ve zvláštních 
situacích, takže ředitel má velkou volnost v 
rozhodování o mimořádných situacích.
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Regulované trasy
QA-MAN-1
Můj hod překročil linii povinnosti z 
nesprávné strany a poté se dokutálel skrz 
druhou stranu povinnosti zpátky a skončil 
před ní. Jedná se stále o minutí povinnosti?

Ano. Linie povinnosti existuje pouze na 
špatné straně povinnosti, takže návrat 
disku zpátky na správné straně povinnosti 
nemění výsledný stav hodu. Hod překročil 
linii a nevrátil se přes ni zpátky, takže 
povinnost byla minuta. Poznámkpokud 
hráčův disk překročí linii povinnosti a poté 
se přes ni vrátí, nejedná se o minutou 
povinnost. 
QA-MAN-2
Minul jsem povinnost a není vyznačena 
žádná dropovací zóna. Kde je mé místo 
hry?

Hráč se vrátí na předchozí místo hry.
QA-MAN-3
Povinnost byla vyznačena na kmeni stromu 
šipkou směřující doleva. Kmen se ale dělí 
na dvě části. Můj disk proletěl mezi těmito 
dvěma částmi. Splnil jsem povinnost?

Jelikož je povinnost špatně vyznačena, 
nejedná se o lehké rozhodnutí. Skupina 
hráče musí nejdříve rozhodnout, která 
část stromu je předmětem povinnosti, 
tzn., jestli je jedna z vrchních částí 
kmenu pokračováním hlavního kmenu. 
Jakmile o tomto skupina rozhodne, musí 
ještě rozhodnout o tom, ze které strany 
povinnosti disk letěl.

Stanovení pozice
QA-POS-1
Jak označím disk na nepřístupném místě 
pod hracím povrchem, jakým je například 
prasklina v zemi? Vztahuje se na to 
penalizace?

Pravidla, která se vztahují k disku nad hrací 
plochou, se také vztahují k disku pod hrací 
plochou. Pokud je disk v prasklině viditelný, 
může hráč označit místo hry přímo nad ním 

na hrací ploše bez penalizace. Pokud se 
bod, který je přímo nad diskem, nachází ve 
vzduchu nebo v pevném objektu, označí 
hráč své místo hry na nejbližším možném 
místě na přímce hry směrem dál od cíle.

Disk výše než dva metry
QA-2M-1
Je pravidlo dvou metrů stále v platnosti?

Běžně pravidlo dvou metrů není v platnosti. 
ŘT ho může v turnaji použít, jestliže to 
uzná za vhodné. Může také určit konkrétní 
objekty, pro které platí pravidlo dvou 
metrů. Jestliže se tak ŘT rozhodne, musí to 
být zmíněno na hráčské schůzce a/nebo v 
caddybooku.
QA-2M-2
Na disk ležící na cíli se nevztahuje pravidlo 
dvou metrů. Jak je to s diskem ležícím na 
jiné součásti hřiště, například výhozišti 
nebo ceduli?

Pravidlo dvou metrů se vztahuje na vše 
kromě platného cíle pro danou jamku. 
Pokud se tedy hráčův disk dostane na 
nesprávný cíl (cíl jiné jamky) výše než dva 
metry, vztahuje se na něj pravidlo dvou 
metrů.
QA-2M-3
Turnajový rozhodčí prohlásil, že můj disk 
byl více než dva metry vysoko nad hrací 
plochou dřív, než jsem na místo přišel a 
viděl ho. Další hráč setřásl můj disk dolů 
dřív, než jsem si označil místo hry. Pravidlo 
dvou metrů je v platnosti. Jaké je správné 
rozhodnutí?

Turnajový rozhodčí rozhodl, pravidlo 
dvou metrů je tedy uplatněno a místo hry 
je označeno přímo pod místem, kde byl 
podle názoru rozhodčího a skupiny disk 
před setřesením.



Otázky a odpovědi Oficiální pravidla discgolfu PDGA Strana 29

Ztracený disk
QA-LOS-1
Můj disk směřoval k jezeru mimo hřiště, 
když se ztratil z dohledu, a nikdy jsme jej 
nenašli. Mám ho hrát jako ztracený, nebo 
jako mimo hřiště?

Pokud se skupina shodne, že existují 
přesvědčivé důkazy o tom, že disk skončil 
v jezeře mimo hřiště, pak může hráč 
předpokládat, že se tak stalo, a hraje jej 
jako disk mimo hřiště. Pokud je nejisté, zda 
skončil v jezeře, tak jej hraje jako ztracený 
disk.
QA-LOS-2
Můj disk byl prohlášen za ztracený po třech 
minutách neúspěšného hledání. Disk byl 
nalezen ve chvíli, kdy jsem byl na cestě 
zpět k předchozímu místu hry. Co mám 
dělat teď?

Disk zůstává ztraceným a hráč pokračuje 
zpět k předchozímu místu hry.

Patovací oblast
QA-PUT-1
Pokud patuji s rozkročenými nohami, musí 
být má noha na linii kolmé k mé přímce 
hry?

Ne. Hráčova druhá noha musí být od cíle 
dál než zadní strana jeho značkovacího 
disku. Takže tato noha nemusí být přímo 
vedle nohy za značkovacím diskem. Ve 
skutečnosti může být noha za značkovacím 
diskem až 30 cm daleko (délka místa hry) 
a/nebo 10 cm stranou od přímky hry, což 
znamená, že druhá noha může být blíže k 
cíli. Jen nemůže být blíže než zadní strana 
značkovacího disku. Je třeba pamatovat na 
to, že vzdálenost značkovacího disku od 
koše značí kružnice, jejímž středem je cíl.

Mimo hřiště
QA-OB-1
Hodil jsem můj oblíbený driver do OB. 
Můžu jej použít pro můj následující hod?

Ano, za předpokladu, že hráčův následující 
hod nepřekročí 30 sekund dle pravidla o 
časovém limitu.
QA-OB-2
Můj výhoz vletěl do OB rybníku 
obklopeného dlouhým rákosím. Jeden 
metr od místa, kde byl disk naposledy v 
hřišti, je uprostřed rákosí. Můžu se místo 
toho vrátit na výhoziště?

Ano. Vrátit se na předchozí místo hry 
je u OB jedna z možností. Případně je 
možné prohlásit hod za zanechaný se 
stejným výsledkem. Hráč může také využít 
volitelnou úlevu po přímce hry směrem dál 
od koše (bez další penalizace), využije tak 
beztrestnou volitelnou úlevu po penalizaci 
za hod mimo hřiště. To je nejspíše hráčova 
nejlepší možnost.
QA-OB-3
Můj disk zasáhl pružný plot ze strany, která 
je mimo hřiště. Nacházel se disk krátce 
v hřišti, když se plot prohnul nebo když 
krátce proklouzl skrz díru v plotě?

Ne. Plot představuje hranici mimo hřiště, 
která se vychyluje zároveň s plotem. 
Plot je považován za nepřerušovaný a 
neproniknutelný povrch. Hráčův disk se 
nikdy nedostal z oblasti mimo hřiště, když 
se dotýkal plotu.
QA-OB-4
Můj disk vletěl do OB. Můžu uplatnit 
pravidlo volitelné úlevy pro zaznačení 
mého místa hry na přímce hry směrem dál 
od koše namísto pravidla jednoho metru 
od OB?

Ano. Volitelnou úlevu je možné využít 
beztrestně (bez přidání dalších trestných 
hodů) ihned po hodu, který přímo vyústil v 
penalizaci a který vyžaduje označení místa 
hry (jako je OB nebo pravidlo dvou metrů).
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QA-OB-5
Můj hod skončil vedle OB říčky. Je těžké 
určit, zda je disk v říčce, nebo ne, protože 
její hrana je tvořena bahnem a trávou. Jiný 
hráč se dostal k disku a zatlačil na něj, aby 
zjistil, zda je pod ním voda. Je teď můj disk 
automaticky v hřišti, protože se ho dotkl 
jiný hráč?

Ne. Je třeba brát ohled na to, že pravidla 
o zasahování do hry a určování pozice 
se týkají pohnutí diskem, ne dotknutí se 
disku. Jiný hráč nezměnil umístění disku. Ve 
skutečnosti je třeba s diskem čas od času 
manipulovat, aby se určil jeho stav nebo 
vlastník. Pokud hráč manipuluje s diskem, 
který může být v OB, je automaticky v OB. 
Také neexistuje žádné pravidlo, podle 
kterého by byl disk v hřišti v případě, že s 
ním pohne jiný hráč. Pokud se to stane, měl 
by být disk navrácen na původní pozici dle 
názoru skupiny.
QA-OB-6
Hráč v mé skupině porušil pravidla postoje 
a bylo to nahlášeno (i potvrzeno). Jeho hod 
skončil v OB. Dostane varování, penalizaci 
nebo dvě penalizace?

Hráčovo první porušení pravidel postoje 
vyústí v penalizaci. V tomto případě 
se hodu týká více porušení pravidel. 
Dle pravidel se počítá porušení, které 
proběhne jako první. V tomto případě 
je to porušení pravidel postoje (i když 
ve skutečnosti na tom nezáleží, protože 
penalizace je stejná). Není žádný nový hod, 
takže hráč ve hře pokračuje, jako by hodil 
do OB. Avšak kvůli tomu, že jeden hod 
nemůže vyústit ve více penalizací, obdrží 
jen jednu.

QA-OB-7
Pravidlo OB říká, že hráč může pozici 
zaznačit dle místa, kde disk naposledy 
překročil hranici OB. V jakém bodě se 
to stane? Například disk může letět nad 
hranicí OB delší dobu. Překročil ji ve chvíli, 
kdy se za hranici dostala první část disku, 
nebo poslední?

Je to ve chvíli, kdy celý disk překročil 
hranici. Pro maximální přesnost - vzhledem 
k tomu, že má disk tvar kruhu, bude s 
hranicí v určité chvíli opravdu v kontaktu 
jen jediný bod na jeho hraně. To je místo, 
podle kterého se označuje následující 
místo hry.

Náhodná oblast
QA-CAS-1
Můj disk přistál do říčky, která byla 
prohlášena za náhodnou oblast. Můžu 
za značkovací disk umístit kámen nebo 
zlomenou větev, abych na ní mohl stát a 
nenamočil se tak?

Pokud se hráč nerozhodne využít úlevu 
od náhodné oblasti zpět po přímce hry, 
pak musí zaujmout postoj tak jako na 
kterémkoliv jiném místě na hřišti. Jediná 
chvíle, kdy je povoleno přemisťovat 
překážky, je při jejich odstraňování z místa 
hry. Pokud hráč nechce hrát z takového 
místa hry a nechce využít úlevu od 
náhodné oblasti, může využít volitelnou 
úlevu nebo zanechat hod za cenu jednoho 
trestného hodu.
QA-CAS-2
Je jako “vodní plocha” z pravidla náhodné 
úlevy chápána i ledová nebo sněhová 
plocha?

Ne. “Náhodná voda”, jak je zmiňována 
v pravidlech, je voda v kapalném stavu. 
Pravidla neumožňují úlevu od sněhu, 
ledu ani páry, pokud se s ní hráč na hřišti 
setká. Ředitel však může oznámit, že led a 
sníh jsou náhodnými překážkami, a v tom 
případě je povoleno je přemístit, pokud se 
nachází na hráčově místě hry nebo za ním. 

QA-CAS-3
Má skupina se shodla na tom, že můj disk 
přistál v zakalené vodní ploše. Nemohli 
jsme jej najít. Hraji tedy disk jako ztracený, 
nebo mohu využít náhodnou úlevu?
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Pokud skupina souhlasí s tím, že existují 
přesvědčivé důkazy o tom, že disk se v 
louži opravdu nachází, pak může hráč 
postupovat, jako by tam disk opravdu byl, 
a využít náhodnou úlevu bez penalizace. 
Skupina se také musí shodnout na 
přibližném místě, kde se disk nachází, aby 
bylo možné určit přímku hry a směrem 
dál od koše i místo hry. Pokud skupina 
není přesvědčená o tom, že disk se v louži 
nachází, tak je disk hrán jako ztracený. 

Dokončení jamky
QA-COM-1
Pokud jsem opravdu blízko ke koši, musím 
disk hodit dovnitř, nebo stačí jej do koše 
položit a pustit jej?

Stačí jej položit do sběrače, ale je zapotřebí 
jej pustit a nechat jej přejít do klidové 
pozice před jeho vytažením z koše. 
Vypuštění disku je nutnou součástí hodu, 
takže nestačí, aby se disk dotkl řetězů nebo 
sběrače. Není to považováno za hod a tak 
tím není dokončena jamka.
QA-COM-2
Zapatoval jsem a můj disk zůstal na vrchní 
části koše. Co teď?

V takovém případě hráč nedokončil 
jamku. Označí své místo hry pod diskem a 
pokračuje ve hře.
QA-COM-3
Zapatoval jsem a můj disk leží ve 
vodorovné poloze na hraně okraje sběrače. 
Počítá se to?

Ano, za předpokladu že disk vstoupil do 
koše správným způsobem (nad horní 
hranou sběrače a pod oporou řetězů).
QA-COM-4
Všichni z mé skupiny viděli, jak se můj 
měkký disk protlačil skrz stranu sběrače a 
skončil celý uvnitř, absolutně nezaklíněný. 
Hráči ze skupiny řekli, že takový pat není 
platný. Mají pravdu?

Ano. Pokud skupina nebo turnajový 
rozhodčí prohlásí, že disk skončil v cíli 

vklíněním skrz sběrač nebo propadnutím 
skrz horní oporu řetězů, nebude uznán jako 
platné dokončení jamky ani pokud přejde 
do klidové pozice uvnitř koše nebo řetězů, 
protože do koše nevstoupil správným 
způsobem. Pokud hod nemohl nikdo vidět 
(například když je koš za rohem nebo příliš 
daleko), musí rozhodnout skupina. 
QA-COM-5
Když vypouštím disk při patování, odrážím 
se od zadní nohy tak, že po vypuštění 
balancuji na mé přední noze. Obvykle 
v této pozici setrvám pár sekund a poté 
zadní nohou rovnou pokračuji dopředu 
směrem k jamce. Je to přešlap?

Těžko říct. Skupina hráče bude muset učinit 
rozhodnutí. K prokázání “úplné stability” 
musí hráč předvést pohyb, kterým nabourá 
celkový plynulý pohyb směrem ke koši po 
vypouštění, předtím, než došlápne směrem 
ke koši. Příkladem pohybu, který prokazuje 
stabilitu, může být (1) zřetelné pozastavení 
a prokázání stability, (2) došlápnutí zadní 
nohy za značkovací disk nebo (3) zvednutí 
značkovacího disku. Cílem tohoto všeho 
je prokázat stabilitu a kontrolu nad tělem 
za značkovacím diskem dříve, než se hráč 
pohne dopředu. Pokud má hráč svou 
stabilitu plně pod kontrolou, není pro něj 
problém předvést pohyb, který zamezí 
sebemenším pochybnostem po vypuštění 
patu.
QA-COM-6
Můj disk se zastavil v řetězech a já jsem 
nechal zapatovat dalšího hráče. Jeho pat 
vyrazil můj disk z koše na zem. Musím pro 
dokončení jamky hrát znovu?

Ne. Jakmile hráčův disk jednou zastavil 
v koši, je jamka dokončena. Hráč může 
zvednout svůj disk a pokračovat na další 
jamku.
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QA-COM-7
Na jamce, kde není vidět koš, jsem hodil 
rychlý stabilní disk, který ve velké rychlosti 
skočil směrem ke koši. Našli jsme jej 
zaseknutý ve sběrači. Jde o eso?

Nejspíše ne. Záleží na rozhodnutí skupiny. 
Je vysoká šance, že disk se zasekl do 
sběrače z vnější strany. Disk musí do 
koše vstoupit správným způsobem, aby 
byla jamka dokončena. Šance, že disk 
vstoupil do koše správným způsobem 
a poté se zasekl ve sběrači, je extrémně 
nízká. Nicméně pokud se skupina nemůže 
rozhodnout na základě většiny, je právo na 
straně hráče a eso se počítá.

Skóre
QA-SCO-1
Existuje penalizace za nezapsání skóre 
určité jamky, i když je celkové skóre 
správně?

Ano. Skórkarty odevzdané bez zapsaného 
skóre některé z jamek jsou chybné a k 
celkovému skóre hráče budou přičteny dva 
trestné hody. 

Zanechaný hod
QA-ABA-1
Jak funguje pravidlo zanechaného hodu? 
Jak se liší od minulého pravidla volitelného 
opakovaného hodu?

Zanechání hodu znamená (kromě 
započítání do skóre), že hod vůbec 
neproběhl. Původní hod a jeden trestný 
hod jsou započítány do skóre. Pokud 
je hod zanechán, výsledné místo hry 
a jakékoli výsledné penalizace jsou 
ignorovány.

QA-ABA-2
Na krátké jednoduché jamce jsem pokazil 
výhoz a skončil v hustém lese, kde se můj 
disk zasekl vysoko ve stromě. Pravidlo dvou 
metrů je v platnosti. Raději bych házel 
znovu z výhoziště, než hrál z lesa. Budu 
házet 3. nebo 4. hod?

Hráč bude házet 3. hod poté, co prohlásí, 
že zanechává svůj hod. Započítán je 
původní hod a jeden trestný hod za 
zanechání hodu. Penalizace vyvolané 
zanechaným hodem nejsou započítány.

Provizorní hod
QA-PRO-1
Co je pravidlo provizorního hodu a kdy by 
mělo být použito?

Provizorní hod je použit v případě, že 
hráč nesouhlasí s rozhodnutím skupiny, a 
není k dispozici žádný turnajový rozhodčí, 
nebo když může provizorní hod ušetřit čas, 
například při ztraceném disku, disku v OB 
nebo minuté povinnosti. Provizorní hod 
umožňuje hrát, jako by o pravidlech bylo 
rozhodnuto jinak, dokud není možné o 
stavu disku (porušení pravidel) rozhodnout 
nebo není k dispozici turnajový rozhodčí. 
V případě, že je rozhodnutí pochybné 
nebo nejasné, měl by hráč pokračovat 
ve hře jak původních, tak i provizorních 
hodů, v zásadě tedy dokončit jamku 
dvěma způsoby. Jakmile je o pravidlech 
rozhodnuto, jsou započítány pouze hody 
zahrané dle správného rozhodnutí.

Cvičný hod
QA-PRA-1
Po označení místa hry jsem hodil můj disk 
asi tři metry směrem k mé brašně. Trefil 
jsem brašnu, disk se postavil na hranu a 
odkutálel se asi 10 metrů z kopce. Byl to 
cvičný hod? 

Ne. Hod, který má za účel vrátit disk 
k brašně nebo jinému hráči a který 
vzduchem letí méně než pět metrů, není 
považován za cvičný hod.
QA-PRA-2
Můj kamarád zapomněl nepoužitý disk 
kousek od výhoziště. Zvedl jsem disk a 
uviděl kamaráda na následující jamce, tak 
jsem mu ho hodil. Byl zhruba 30 metrů 
daleko. Byl to cvičný hod?
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Ano. Disk letěl vzduchem více než pět 
metrů, takže to byl cvičný hod, nehledě na 
jeho účel.
QA-PRA-3
Hráč v mé skupině byl po netrefeném patu 
rozhněvaný. Po dokončení jamky zapatoval 
znovu zhruba z dvoumetrové vzdálenosti. 
Byl to cvičný hod?

Ano. Hráčův hod nebyl hodem soutěžním 
ani disk nehodil za účelem vrácení 
nepoužitého disku jinému hráči. Tím 
pádem šlo o cvičný hod.

Zasahování do hry
QA-INT-1
Můj disk byl zaseknutý ve stromě vysoko 
nad hranicí dvou metrů (pravidlo dvou 
metrů bylo platné), když jej hod jiného 
hráče shodil na zem. Kde je mé místo hry a 
vztahuje se na mě penalizace dle pravidla 
dvou metrů?

Záleží na tom, kde se disk poprvé zastavil. 
Vzhledem k tomu, že to bylo jasně nad 
hranicí dvou metrů, vztahuje se na hráčův 
hod stejná penalizace, jako by disk na 
stromě zůstal. Co se týká hráče, který házel 
druhý disk, pravidla o zasahování do hry 
neplatí pro zásahy způsobené diskem 
použitým pro soutěžní hod.

Chybná hra
QA-MIS-1
Moje skupina hrála jamku, která není 
součástí turnajového hřiště. Jaká je 
penalizace?

Pokud byla jamka hrána namísto jiné jamky, 
která je součástí hřiště, tak jsou přidány 
dva trestné hody ke každému skóre na 
této jamce. Pokud byla jamka hrána navíc 
mimo jamky, které tvoří hřiště, tak jsou dva 
trestné hody přidány k celkovému skóre 
každého hráče a skóre zahrané na jamce 
navíc se nepočítá.

QA-MIS-2
Nešťastnou náhodou jsem hodil od disku 
jiného hráče. Šlo o porušení pravidel 
postoje, nebo o chybnou hru?

Šlo o chybnou hru, jelikož bylo použito 
chybné místo hry. Porušení pravidel 
postoje předpokládá, že pro hod bylo 
použito správné místo hry.
QA-MIS-3
Minul jsem povinnost, ale uvědomili jsme 
si to až ve chvíli, kdy jsem uskutečnil další 
hod. Co mám dělat?

Vzhledem k tomu, že hráč si chybu 
uvědomil po jediném chybném hodu 
(tom, který měl být proveden z dropovací 
zóny), dostane hráč jeden trestný hod za 
chybnou hru a pokračuje z dropovací zóny. 
Penalizace za minutí povinnosti se také 
počítá vzhledem k tomu, že vznikla kvůli 
jinému hodu, takže hráč na jamce dostane 
dva trestné hody. Pokud by hráč po minutí 
povinnosti udělal i druhý hod, dokončil by 
jamku a k jeho skóre na této jamce by byly 
přičteny tři trestné hody (jeden kvůli minutí 
povinnosti a dva kvůli chybné hře).
QA-MIS-4
Po odevzdání skórkaret jsem si uvědomil, 
že jsem nedokončil jamku, kterou jsem 
započal.

Penalizace jsou dva hody, podle pravidla 
811.C. Navíc je přičten ke skóre hráče další 
jeden hod (viz 811.F.3), jedná se o hod, 
který by byl potřeba k dokončení jamky. 
Skóre na dané jamce je tedy počet hodů, 
které hráč udělal, plus dva trestné hody 
plus jeden hod nutný k dokončení jamky.
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QA-MIS-5
Uprostřed kola mne začalo bolet břicho 
a musel jsem vyhledat toaletu. Byl jsem 
tam dost dlouho na to, aby má skupina 
odehrála jamku beze mě. Můžu se ke 
skupině opět vrátit a přijmout penalizaci za 
jamku, kterou jsem zmeškal?

Ano. Tento druh chybné hry je známý jako 
zmeškaná jamka kvůli pozdnímu příchodu 
nebo nepřítomnosti. Hráčovo skóre na 
dané jamce je par plus čtyři hody.
QA-MIS-6
Má skupina začala na špatné jamce. Co 
máme dělat?

U každého hráče záleží na tom, kolik hodů 
udělal. Pokud pouze jeden, obdrží jeden 
trestný hod. Pokud dva a více, dokončí 
hráč jamku a obdrží dva trestné hody. 
Pokud alespoň jeden hráč stihl udělat dva 
hody, musí skupina pokračovat ve hře. V 
opačném případě skupina posbírá své 
disky a přemístí se na správnou jamku.
QA-MIS-7
Hráč v mé skupině oznámil, že si potřebuje 
rychle odskočit na toalety, ale nebyl na 
výhozišti ve chvíli, kdy byl na řadě. Uběhlo 
30 sekund a chvíli poté se hráč dostavil na 
výhoziště. Dostane hráč penalizaci par plus 
čtyři za nepřítomnost?

Ne. Hráč je považován za nepřítomného, 
jestliže skupina nemá žádnou informaci 
o tom, že se hráč dostaví. To není tento 
případ, takže hráč dostane varování za 
překročení časového limitu. Nicméně, 
pokud je hráč pryč nepřiměřeně dlouho 
(například více než několik minut), může to 
být považováno za nepřítomnost.
QA-MIS-8
Dostavil jsem se na hřiště pozdě, po 
dvou minutovém signálu, a zjistil jsem, že 
začínám na jamce číslo 12, která je úplně 
na druhé straně parku. Nemám žádnou 
šanci dostat se tam včas, takže jsem počítal 
s čtyřmi trestnými hody za zmeškání jamky. 
Pak jsem si všiml, že jamka číslo 3, která je 
kousek, má tříčlennou skupinu. Pokud se 

k nim připojím, dostanu dva trestné hody 
za začátek hry na špatné jamce a/nebo ve 
špatné skupině, čímž ušetřím dva trestné 
hody. Chytré, že?

Ani ne. Záměrná chybná hra pro získání 
výhody může být důvodem k diskvalifikaci. 
Pravidla o začátku hry na špatné jamce se 
vztahují na neúmyslné chyby. Úmyslným 
začátkem hry ve špatné skupině za 
účelem vyhnout se větší penalizaci se hráč 
vystavuje možnosti ještě větší penalizace 
nebo diskvalifikace. V tomto případě 
by mohl ředitel turnaje vyhodnotit obě 
penalizace: par plus 4 za zmeškání první 
jamky i 2 trestné hody za začátek na 
nesprávné jamce.

Sportovní chování
QA-COU-1
Můj soupeř rád hraje psychologické hry, 
např. mi říká celkové skóre kola, nebo že si 
myslí, že netrefím pat atd. Můžu jej nahlásit 
za nesportovní chování?

Možná. I když “být pitomec” není vyloženě 
zmíněno jako nesportovní chování, 
jakékoli jednání, které je “rozptylující nebo 
nesportovní”, může být penalizováno. Hráč 
a jeho skupina se bude muset rozhodnout, 
jestli je soupeřovo chování tak špatné, 
že by mělo být nahlášeno. Ve zkratce 
jde o něco, co hráč a jeho skupina bude 
muset s provinilým hráčem vyřešit. Pokud 
je chování hráče opravdu špatné nebo 
opakující se, může skupina kontaktovat 
ředitele turnaje a/nebo PDGA Disciplinární 
komisi.

Vybavení
QA-EQU-1
Můžu používat měřiče vzdálenosti?

Ano, ale hráč stále musí dodržovat pravidlo 
30 sekund.
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QA-EQU-2
Jsou výprodejové disky (nepovedené, 
druhořadé, špatně potištěné atd.) modelů 
disků schválených PDGA povolené na 
PDGA turnajích?

Ano. Jsou povolené pro hru na PDGA 
turnajích za předpokladu, že splňují i 
celková omezení (váha, ostrost, ohebnost 
atd.), jak jsou definována v dokumentu 
PDGA Technické standardy. Hráči mají 
vždy právo zpochybnit legálnost disku 
použitého v soutěži. V takovém případě 
učiní finální rozhodnutí ředitel turnaje.
QA-EQU-3
Zapomněl jsem svůj oblíbený disk v 
autě. Může mi ho kamarád během kola 
vyzvednout a donést?

Ano. Je povoleno přidávat disky do brašny 
poté, co kolo začalo. Je třeba se ujistit, že 
tato záležitost nevyrušuje ostatní hráče a 
že nebude porušeno pravidlo časového 
limitu. Nejlepší chvíle je mezi jamkami.
QA-EQU-4
Mohu na ruce používat materiály, které 
zajistí lepší uchopení disku?

Ano. Použití pomůcek pro uchopení je 
přijatelné vzhledem k tomu, že to žádné 
pravidlo nezakazuje. Bude však třeba disk 
pravidelně čistit, aby se užitý materiál 
nenashromáždil a nepřidal disku na 
tloušťce nebo na váze.
QA-EQU-5
Jsem přeučený hráč ultimate frisbee a jsem 
zvyklý používat při hraní discgolfu rukavice. 
Je to povolené?

Ano. Rukavice jsou povolené pravidlem 
813.02 jako zařízení zabraňující odření 
kůže.
QA-EQU-6
Můj disk zůstal na místě, které má velmi 
tvrdý kamenný povrch. Můžu na zem 
umístit ručník nebo podložku, abych si 
ochránil koleno?

Ano. Hráč může na zem umístit ručník nebo 
malou podložku, které mají při stlačení na 
místě hry tloušťku menší než 1 centimetr. 
To se týká i dropovací zóny nebo výhoziště.

Jamková hra
QA-MAT-1
Můj soupeř mi uznal pat, ale já bych si 
ho pořád chtěl hodit, abych byl stále 
rozpatovaný. Můžu to udělat?

Ne. Jakmile soupeř uzná pat, je jamka 
dokončena. Následný pat se počítá 
jako hod navíc. První hod navíc vyústí ve 
varování, následující pak v trestné hody.

Dvojice a týmová hra
QA-DOU-1
Můj partner ve dvojici hodil příhoz s 
dříve hozeným diskem jako značkovacím 
diskem. Můžu nyní označit místo hry malým 
značkovacím diskem a hodit od něj?

Ne. Členové týmu musí použít jednotný 
způsob označení místa hry a označují místo 
hry pouze jedenkrát.

Soutěžní manuál
QA-CMP-1
Mohou ženy hrát v jakékoli kategorii?

Žena může hrát v jakékoli kategorii za 
předpokladu, že splňuje kvalifikační kritéria 
této kategorie. Neexistují žádné kategorie, 
které by byly pouze pro muže.
QA-CMP-2
Co se stane, když skupina začne hrát dříve, 
než je signálem odstartováno kolo?

Pokud skupina omylem začne hrát dříve, 
než uslyší oficiální startovní signál, tak 
se musí vrátit na výhoziště a začít znovu. 
Žádný z jejich hodů se nepovažuje za 
cvičný, ani když proběhly po zaznění 
dvouminutového varování. Pokud skupina 
opravdu začala hrát a nikdy oficiální 
startovní signál neslyšela, jejich skóre 
zůstává, jak bylo zahráno, bez jakýchkoli 
penalizací.
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Obecné změny
Struktura pravidel byla změněna tak, aby 
pravidla více odpovídala sledu událostí, 
které nastávají při hraní jamky. Toto má 
za následek snazší nalezení konkrétního 
pravidla a udržování příbuzných 
pravidel pohromadě. Pravidla, která 
popisují výjimečné případy (např. 
chybnou hru), jsou uvedena na závěr.
Byla zrušena zvláštní sekce pro definice. 
Použité termíny jsou nyní definovány při 
jejich prvním použití. Díky tomu již není 
nutné listovat mezi definicemi a pravidly. 
Každý definovaný termín je uveden v 
rejstříku na konci spolu s pravidlem, v 
němž se definice nachází.
Byly vytvořeny nové sekce ke 
shromáždění podobných pravidel: 
regulované trasy, regulované pozice, 
regulované oblasti.
Byla přidána pravidla pro jamkovou hru 
a hru dvojic.
Sekce otázek a odpovědí byla přepsána, 
reorganizována a značně rozšířena.

Novinky
Oblast úlevy: oblast úlevy je v podstatě 
OB bez trestných hodů. Ředitel může 
použít oblast úlevy, aby držel hráče 
mimo určité oblasti na hřišti, například 
oblasti kolem vosího hnízda, staveniště 
nebo chráněných rostlin.

Hazard: hazard je oblast, ve které je 
hráč potrestán jedním trestným hodem, 
a pokračuje ve hře z místa hry, které 
určuje pozice disku.
Přibyla nová možnost při OB, která však 
musí být na turnaji povolena ředitelem: 
nové místo hry je určeno bodem v hřišti, 
který je nejblíže pozici hozeného disku.

Zásadní změny pravidel
Místo hry je nyní obdélník 20 cm široký 
a 30 cm dlouhý, jehož podélná osa je 
přímka hry a který se nachází za zadní 
hranou značkovacího disku.

Značkovací disk

Místo hry
20cm x 30cm

(8" x 12")

Shrnutí změn v pravidlech
Podle PDGA výboru pro pravidla (Rules Committee) představuje vydání pravidel 
2018 obrovský krok kupředu. K vydání těchto pravidel bylo vynaloženo mnohem 
více úsilí než k jakýmkoliv jiným změnám. Bylo provedeno významné množství změn, 
které jsou všechny shrnuty níže. Máte-li nějaké otázky nebo připomínky, neváhejte 
se ozvat výboru pro pravidla pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách 
PDGA.
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Drobné změny pravidel
Jestliže hráčův hod nezměnil místo hry 
(např. při minutí ostrova), je tento hráč 
stále na řadě.
Při porušení pravidel postoje se 
neopakuje hod. Hod, při kterém došlo k 
pochybení, se počítá.
Bylo zrušeno varování při prvním 
porušení pravidel postoje.
Byl zrušen limit 5 metrů při náhodné 
úlevě. Hráč se může přesunout zpět 
po přímce hry k prvnímu dostupnému 
místu hry, ať je jakkoliv daleko.
Hráč může beztrestně využít volitelnou 
úlevu (zpět po přímce hry) při volbě 
místa hry poté, co byl potrestán za OB 
nebo disk výše než dva metry.
Hráč může zanechat hod za cenu 
jednoho trestného hodu (ostatní trestné 
hody způsobené zanechaným hodem 
se nezapočítávají). Zanechaný hod 
nahrazuje volitelný opakovaný hod.
Pravidla povinností byla zjednodušena 
tak, že nyní zmiňují pouze trest pro hod 
vedoucí špatnou stranou povinnosti. 
Nejdůležitější část je, že nyní jediná 
linie, na které záleží, je linie vedoucí na 
špatné straně povinnosti (dvě linie v 
případě dvojité povinnosti).
Cíl jiné jamky, než právě hrané, podléhá 
pravidlu dvou metrů.
Jestliže je na jamce určená dropovací 
zóna pro OB, může ředitel dovolit 
hráčům postoupit přímo na tuto 
dropovací zónu za cenu dvou trestných 
hodů (např. namísto pokusu o přehození 
jezera).

Nyní je zaručena možnost místa hry, 
které je maximálně jeden metr od všech 
linií OB (toto řeší některé situace, kdy 
linie OB tvoří roh).
Byla zjednodušena pravidla pro 
dokončení jamky. Nyní disk musí 
správně vstoupit do cíle a musí se 
zastavit tak, že mu poskytuje oporu cíl.
Definice cvičného hodu byla změněna. 
Hod, který je proveden buď k odložení 
nepoužívaného disku nebo k navrácení 
disku jinému hráči a který neurazí ve 
vzduchu více než 5 metrů, nyní není 
cvičný hod.
Pravidlo o souhlasu se zásahem do hry 
(dříve 804.03.G) bylo zrušeno.
Pokud hráč nebo jeho vybavení ovlivní 
jeho vlastní hod (např. když se po 
minutém patu kutálející disk zastaví o 
hráčovu brašnu), je tento hráč potrestán 
jedním trestným hodem. Stejně jako 
předtím, záměrné zasahování do hry (ať 
ovlivňování vlastního nebo cizího disku) 
je potrestáno dvěma trestnými hody.
Hráč může dočasně přemístit disk, který 
se zastavil na jeho místě hry nebo za 
ním.
Hráč, který není přítomen, aby hrál 
jamku, obdrží skóre par plus 4.
Hráč, který začne na špatné jamce a/
nebo ve špatné skupině, je potrestán 
dvěma trestnými hody.


