


Turinys

 Diskgolfo varžybų vadovas   

Įvadas .............................................................................................................................. 1
Žaidimo dvasia ............................................................................................................... 1
Diskgolfo žaidėjo kodeksas .......................................................................................... 1

1 dalis. Turnyrų procedūros
1.01  Žaidėjų tinkamumas ............................................................................................. 2
1.02  Registracija į turnyrą ............................................................................................. 2
1.03  Atsisakymas dalyvauti ir lėšų grąžinimas ........................................................... 5
1.04  Registracija atvykus į varžybas ............................................................................ 6
1.05  Treniruočių ratai, žaidimo pradžia, žaidėjų vėlavimas ...................................... 6 
1.06  Grupavimas ir skirstymas į srautus ..................................................................... 7
1.07  Žaidimo stabdymas .............................................................................................. 9
1.08  Žaidėjų skaičiaus sumažinimas ......................................................................... 10
1.09  Lygiosios .............................................................................................................. 11
1.10  Apdovanojimų paskirstymas............................................................................. 12
1.11  Oficialieji asmenys ............................................................................................. 13
1.12  Turnyro oficialieji asmenys ................................................................................ 14
1.13  Jaunimo saugumas ............................................................................................ 14
1.14  Lygos .................................................................................................................... 14

2 dalis. Reikalavimai divizionų žaidėjams
2.01 Bendroji informacija ........................................................................................... 16
2.02  Išimtys .................................................................................................................. 17
2.03  Klasifikavimo keitimas ........................................................................................ 18
2.04  Profesionalų žaidimas su mėgėjais ir mėgėjų 
 žaidimas su profesionalais ................................................................................ 18 
2.05  Varžybos tikriesiems mėgėjams ....................................................................... 18

3 dalis. Žaidėjų elgesio kodeksas
3.01 Bendroji informacija ........................................................................................... 19
3.02 Žaidimo tempas .................................................................................................. 19
3.03 Netinkamas žaidėjų elgesys .............................................................................. 19
3.04  Aprangos kodas ................................................................................................. 22
3.05  Automobiliukai, padėjėjai, vežimėliai ir grupės ............................................. 23
3.06  Turo žaidėjų ryšiai su žiniasklaida ir rėmėjais .................................................. 23
3.07  Politika dėl turo prekybininkų ........................................................................... 24
3.08 Turnyro direktoriaus teisės ir pareigos ............................................................ 24

Puslapis



Įvadas Diskgolfo varžybų vadovas   1 puslapis

Įvadas
PDGA diskgolfo varžybų vadove išdėstytos PDGA varžybų procedūros ir gairės. Ši 
instrukcija skirta naudoti kartu su oficialiosiomis diskgolfo taisyklėmis ir turo standartų 
dokumentu. Jei nenurodyta kitaip, čia pateikiamos procedūros ir gairės privalomos 
visoms PDGA sankcionuotoms varžyboms. Jei turnyro direktorius mano, kad kuri nors 
šių dokumentų nuostata yra nepriimtina, jis gali kreiptis į PDGA pagalbos varžyboms 
direktorių adresu eventsupport@pdga.com arba telefonu +1 762 253 2200 ir paprašyti 
leidimo tos nuostatos nesilaikyti.

Žaidimo dvasia
Paprastai diskgolfas žaidžiamas be teisėjo ar arbitro. Tikimasi, kad žaidėjai elgsis sportiškai, 
laikysis padorumo, gerbs kitus žaidėjus ir vadovausis oficialiosiomis diskgolfo taisyklėmis. 
Visi žaidėjai, net jei yra labai azartiški, privalo būti disciplinuoti, visada elgtis mandagiai, 
sportiškai. Fiksuokite kitų pažeidimus. Pripažinkite savo pažeidimus. Nieko nepriimkite 
asmeniškai – tiesiog tokios taisyklės. Tai yra žaidimo dvasia.

Diskgolfo žaidėjo kodeksas 
1.  Žaiskite protingai. 
 NIEKADA nemeskite disko į zoną, kurios nematote, 

taip pat jei yra tikimybė pataikyti į žaidėjus, žiūrovus, 
praeivius ar kitus žmones. Pasitelkite metimų stebė-
toją..

2.  Gerbkite aikštyną. 
 Laikykitės visų paskelbtų taisyklių. Nešiukšlinkite, 

nepieškite grafičių, negadinkite inventoriaus, 
nežalokite augmenijos.

3.  Būkite diskgolfo ambasadoriais 
 Būkite pozityvūs, elkitės atsakingai. Mokykite kitus.

Daugiau apie diskgolfo taisykles ir varžybas rasite 
svetainėje pdga.com
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1 dalis. Turnyrų procedūros
1.01 Žaidėjų tinkamumas 
A. Visi gerą reputaciją turintys PDGA nariai gali varžytis bet kuriame divizione, jei tik 

atitinka divizionui keliamus reikalavimus pagal klasę (profesionalų ar mėgė-
jų), amžių, lytį ir žaidėjo reitingą. Išimtys turi būti iš anksto patvirtintos PDGA 
pagalbos varžyboms direktoriaus. Dėl išsamesnės informacijos apie tinkamumą 
dalyvauti konkrečiuose divizionuose žr. 2 dalį „Reikalavimai divizionų žaidėjams“.

B. Narystės reikalavimas.
1. Žaidėjams, norintiems dalyvauti bet kuriose aukščiausiojo lygio (angl. Major), 

elito serijos, A arba B lygio varžybose, privaloma galiojanti PDGA narystė.
2. Visose kitose PDGA sankcionuotose varžybose žaidėjai, kurie neturi galio-

jančios PDGA narystės, gali dalyvauti sumokėję ne nariams taikomą mokestį 
(nereikalaujama lygose, žr. 1.14.C.1).

3. PDGA sankcionuotose varžybose, kuriose leidžiama dalyvauti sumokėjus ne 
nariams taikomą mokestį, toks mokestis netaikomas žaidėjams, žaidžiantiems 
jaunimo divizionuose. Taip pat šis mokestis gali būti netaikomas PDGA pa-
galbos varžyboms direktoriaus sprendimu (pavyzdžiui, Pasaulinėse moterų 
varžybose (angl. WGE) ar Varžybų paramos programos (angl. Competition 
Endowment Program) varžybose).

1.02 Registracija į turnyrą
A.  Išankstinė registracija privaloma PDGA aukščiausiojo lygio (angl. Major), elito seri-

jos ir A lygio varžyboms; kitiems lygiams išankstinė registracija rekomenduojama.
B. Žaidėjas oficialiai nėra priimtas į varžybas, kol varžybų rengėjas nėra patvirtinęs, 

kad gavo dalyvio mokestį.
C. Visos laisvos dalyvių vietos turi būti išdalytos tiems, kas užsiregistruoja pirmesni, 

išskyrus atvejus, kai vykdant išankstinę registraciją paskelbiamas maksimalus 
atskirų divizionų arba profesionalų ir mėgėjų klasių dalyvių skaičius – tada į 
kiekvieną divizioną ar klasę priimami žaidėjai, kurie užsiregistruoja pirmesni 
juose. Galimos registracijos pirmumo principo taikymo išimtys išvardytos toliau.
1. Išimtys
 Tam tikros registracijos pirmumo principo taikymo išimtys gali būti nau-

dojamos kaip proga atsilyginti vietiniams klubams ir savanoriams už jų 
paruošiamuosius darbus ir paslaugas, kaip būdas turnyro direktoriui surinkti 
papildomų lėšų, iš kurių naudos turėtų visi varžybų dalyviai, taip pat kaip 
galimybė turnyro direktoriui skatinti sporto plėtrą tarp tam tikrų žmonių 
grupių konkrečioje vietovėje.
a. Nė viena iš šių išimčių netaikytina PDGA aukščiausiojo lygio (angl. 

Major) ar PDGA elito serijos varžyboms, nes jose taikomi nusistovėję 
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registracijos kriterijai, išdėstyti varžybų sutartyse su PDGA. A lygio 
varžybose, rengiamose tuo pat metu kaip ir elito serijos varžybos, tokias 
išimtis galima taikyti. 

b. Visais atvejais, jei taikomos išimtys, tai turi būti daroma skaidriai, išimtys 
turi būti laiku paskelbtos viešai tokiu būdu, kad kiekvienas reikalavimus 
atitinkantis žaidėjas galėtų jomis pasinaudoti.

c. Toliau (2, 3 ir 4 punktuose) išvardytos išimtys, klasifikuojamos kaip 
neribotos apimties, ribotos apimties ir klubų, kurie yra PDGA partner-
iai, išimtys, yra VIENINTELĖS išimtys iš registracijos pirmumo principo, 
leidžiamos PDGA sankcionuotoms varžyboms.

2. Neribotos apimties išimtys
 Šios neribotos apimties išimtys nėra apibrėžiamos procentine varžybų 

vietų dalimi. Atskirose registracijos pakopose, kurioms taikomos neribotos 
apimties išimtys, reikalavimus atitinkantys žaidėjai turi būti priimami pagal 
registracijos pirmumą.
a. Turnyrų direktoriai gali nustatyti išankstinės registracijos pakopas, 

pagrįstas PDGA žaidėjų reitingais, siekdami, kad aukštesnio reitingo 
žaidėjai galėtų registruotis pirmesni (pavyzdžiai: elito serijos varžybos, 
JAV mėgėjų diskgolfo čempionatas).

b. Turnyrų direktoriai gali nustatyti išankstinės registracijos pakopas, 
pagrįstas žaidėjų patekimu per PDGA sankcionuotas kvalifikacines 
varžybas, kurios žaidėjams buvo viešai prieinamos (pavyzdžiai: PDGA 
pasaulio čempionatas, JAV diskgolfo čempionatas, JAV mėgėjų disk-
golfo čempionatas ar Taškų serijos finalas).

c. Turnyrų direktoriai gali nustatyti išankstinės registracijos pakopas, 
pagrįstas konkrečiais divizionais, kuriems gali likti per mažai vietų. Tai 
taikytina tik moterų, jaunimo ar vyresnio amžiaus žmonių (nuo 50 metų) 
divizionams.

3. Ribotos apimties išimtys 
  Reikalavimai: 

a. Turnyrų direktoriai gali taikyti vieną ar daugiau iš trijų toliau nurodytų 
ribotos apimties išimčių, tačiau jas taikant negali būti užimta iš viso dau-
giau nei trečdalis (33 %) varžybų vietų. Du trečdaliai (67 %) varžybų vietų 
turi būti išdalyti vadovaujantis registracijos pirmumo principu. 

b. Jei varžybose nustatytas didžiausias profesionalų ir mėgėjų klasių daly-
vių skaičius, taikant toliau nurodytas ribotos apimties išimtis negali būti 
užimta iš viso daugiau nei trečdalis (33 %) profesionalų vietų ir trečdalis 
(33 %) mėgėjų vietų. Likę du trečdaliai (67 %) profesionalams ir mėgė-
jams skirtų varžybų vietų turi būti išdalyti vadovaujantis registracijos 
pirmumo principu.
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c. Jei varžybose nustatytas didžiausias divizionų dalyvių skaičius, taikant 
ribotos apimties išimtis negali būti užimta daugiau nei pusė (50 %) vietų 
viename divizione. Likusi pusė (50 %) varžybų vietų siūlomuose divizion-
uose turi būti išdalyta vadovaujantis registracijos pirmumo principu.

d. Toliau išvardytos ribotos apimties išimtys.
1. Išimtis klubų partnerių nariams 

 Turnyrų direktoriai gali pasiūlyti išankstinę registraciją vietinių diskgolfo 
klubų, kurie rengia varžybas arba kitaip prisideda prie jų sėkmės ir turi 
klubo PDGA partnerio statusą, nariams, įsigijusiems mokamą narystę. 
Klubo narystė negali būti išimtinė, informacija apie ją turi būti viešai 
skelbiama, kad klubų partnerių nariams taikoma išimtimi galėtų pasin-
audoti visi, kas pageidauja.
2. Išimtis varžybų rėmėjams 

 Turnyrų direktoriai gali pasiūlyti išankstinę registraciją žaidėjams, kurie 
sutinka paremti varžybas turnyro direktoriaus nurodytu lygiu (arba 
varžybų rėmėjo pasirinktiems žaidėjams). Galimybė paremti negali 
būti išimtinė, informacija apie ją turi būti viešai skelbiama, kad varžybų 
rėmėjams taikoma išimtimi galėtų pasinaudoti visi, kas pageidauja.
3. Išimtis savanoriams
Turnyrų direktoriai gali pasiūlyti išankstinę registraciją savanoriams už jų 
darbą ruošiant varžyboms aikštyną ir kt. turnyro direktoriaus nurodytu 
lygiu. Tokia galimybė savanoriauti negali būti išimtinė, informacija apie 
ją turi būti viešai skelbiama, kad savanoriams taikoma išimtimi galėtų 
pasinaudoti visi, kas pageidauja.

4. Išimtis klubų PDGA partnerių nariams – varžybose, skirtose tik klubo nariams
a. Daug narių turintys klubai PDGA partneriai gali rengti PDGA sankcio-

nuotas varžybas, kuriose galimybė registruotis paliekama tik klubo 
PDGA partnerio nariams, įsigijusiems mokamą narystę.

b. Klubo narystė negali būti išimtinė, informacija apie ją turi būti viešai 
skelbiama, kad klubo partnerio nariu galėtų tapti visi, kas pageidauja.

c. Klubo partnerio nariai turi būti priimami į varžybas vadovaujantis regis-
tracijos pirmumo principu.

d. Kadangi tokios varžybos nėra viešai prieinamos, jos bus priskiriamos X 
lygiui (XC, XB, XA ir t. t.), o varžybų pavadinime turi būti frazė „Varžybos 
tik klubo nariams“ (pavyzdys: „Vėjų gaudymas su Ogastos diskgolfo 
klubu – varžybos tik klubo nariams“).

D. Laukiančiųjų sąrašai sudaromi remiantis iš anksto paskelbtomis dalyvių skaičiaus 
ribomis (bendromis, atskirų klasių arba divizionų).
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E. Internetinės registracijos įrašai turi turėti datos ir laiko žymą, nurodančią faktinį 
laiką, kada internetinės registracijos priemonėje gautas dalyvio mokestis.

F. Jei vienu metu užsiregistravo keli dalyviai, pirmenybė turi atitekti žaidėjui su 
žemiausiu PDGA numeriu.

G. Varžybų išankstinės registracijos ir laukiančiųjų sąrašai turi būti skelbiami sve-
tainėje pdga.com ir (arba) oficialioje turnyro registracijos svetainėje; sąrašai turi 
būti atnaujinami bent kartą per savaitę.

H. Skelbiamame turnyro dalyvių sąraše turi būti nurodyti tik dalyvio mokestį 
sumokėję dalyviai.

1.03 Atsisakymas dalyvauti ir lėšų grąžinimas 
Varžybų politika
A. Apie atsisakymą dalyvauti varžybose žaidėjai PRIVALO pranešti turnyro direk-

toriui el. paštu arba telefonu, nurodytais turnyro kontaktinėje informacijoje. 
Pranešimas kitiems asmenims, įskaitant kitus turnyro organizatorius, nelaikomas 
oficialiu.

B. Žaidėjams, už įtraukimą į laukiančiųjų sąrašą sumokėjusiems DIDESNĘ sumą 
nei nominalusis įtraukimo į laukiančiųjų sąrašą mokestis, lygus 10 JAV dolerių, 
arba oficialiai paprašiusiems išbraukti juos iš laukiančiųjų sąrašo iki pasibaigiant 
oficialiam registracijos terminui ir patvirtinant dalyvius iš laukiančiųjų sąrašo (re-
komenduojama – likus vienai savaitei), grąžinama 100 % lėšų, atėmus iš jų 10 JAV 
dolerių įtraukimo į laukiančiųjų sąrašą mokestį. Laukiančiųjų sąraše esantiems 
žaidėjams, sumokėjusiems TIK nominalųjį negrąžinamą įtraukimo į laukiančiųjų 
sąrašą mokestį, lygų 10 JAV dolerių, lėšos negrąžinamos.

C. Žaidėjams, kurie oficialiai atsisako dalyvauti varžybose likus bent 30 dienų iki 
varžybų pradžios, grąžinama 100 % lėšų (atėmus paslaugos mokestį, kuris gali 
siekti iki 10 JAV dolerių).

D. Žaidėjams, kurie oficialiai atsisako dalyvauti varžybose likus 15–29 dienoms iki 
varžybų pradžios, grąžinama 100 % lėšų, atėmus paslaugos mokestį, kuris gali 
siekti iki 10 JAV dolerių, tačiau TIK JEI jų vietą turnyre užima kitas žaidėjas iš lauki-
ančiųjų sąrašo arba iš turnyro vietoje registruojamų žaidėjų (jei tokia galimybė 
siūloma). Jei žaidėjo vietos niekas neužima, turnyro direktorius gali grąžinti 50 % 
lėšų ARBA tik žaidėjo paketą, kurį žaidėjas būtų gavęs, jei dalyvautų varžybose 
(atėmus pristatymo kainą). Jei žaidėjas priklauso profesionalų divizionui ir varžy-
bose nebuvo numatytas profesionaliems žaidėjams skirtas paketas, kurio vertė lygi 
bent 25 % dalyvio mokesčio, turnyro direktorius turi grąžinti 50 % sumokėtų lėšų.

E. Žaidėjams, kurie oficialiai atsisako dalyvauti varžybose likus 14 ar mažiau dienų 
iki varžybų pradžios, taip pat iki pasibaigiant oficialiam registracijos terminui ir 
patvirtinant dalyvius iš laukiančiųjų sąrašo (rekomenduojama – likus vienai savait-
ei), grąžinama 100 % lėšų, atėmus paslaugos mokestį, kuris gali siekti iki 10 JAV 
dolerių, tačiau TIK JEI jų vietą turnyre užima kitas žaidėjas iš laukiančiųjų sąrašo 
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arba iš turnyro vietoje registruojamų žaidėjų (jei tokia galimybė siūloma). Jei 
žaidėjo vietos niekas neužima, turnyro direktorius gali grąžinti 25 % lėšų ARBA 
tik žaidėjo paketą, kurį žaidėjas būtų gavęs, jei dalyvautų varžybose (atėmus pri-
statymo kainą). Jei žaidėjas priklauso profesionalų divizionui ir varžybose nebuvo 
numatytas profesionaliems žaidėjams skirtas paketas, kurio vertė būtų bent 25 % 
dalyvio mokesčio, turnyro direktorius turi grąžinti 25 % sumokėtų lėšų.

F. Žaidėjai, kurie oficialiai NEATSISAKĖ registruotos varžybų dalyvio vietos iki pa-
sibaigiant oficialiam registracijos terminui ir patvirtinant dalyvius iš laukiančiųjų 
sąrašo, tačiau varžybose nežaidžia (neatvykę dalyviai), netenka dalyvio mokesčio 
ir jokia lėšų dalis jiems NEGRĄŽINAMA, taip pat jie negauna žaidėjo paketo. Ši 
nuostata netaikoma žaidėjams iš laukiančiųjų sąrašo; žr. 1.03.B punktą.

G. Aukščiausiojo lygio (angl. Major), elito serijos ir A lygio varžybas rengiantys 
turnyrų direktoriai gali kreiptis į PDGA pagalbos varžyboms direktorių dėl C, D ir 
E punktuose nurodytų terminų pakeitimo.

H. Jei pakeitimas patvirtinimas, nauja politika turi būti aiškiai paskelbta, pridedant 
visą jos registravimo medžiagą.

I. Jei dėl žaidėjų stokos kuriame nors pasiūlytame divizione turnyro direktorius 
nusprendžia tą divizioną panaikinti (žr. 2.01.K punktą), žaidėjams, nenorintiems 
pereiti į kitą divizioną, kurio reikalavimus atitinka, grąžinamos visos sumokėtos 
lėšos.

Pastaba. Primygtinai rekomenduojama į žaidėjų paketus didelės apimties varžybose 
neįtraukti suasmenintų daiktų, nes tai sukeltų papildomų rūpesčių, jei žaidėjai atsisakytų 
dalyvauti varžybose ir reikėtų grąžinti lėšas. Suasmenintus daiktus reikėtų siūlyti tik kaip 
prekes, kurias už atskirą negrąžinamą mokestį, neįskaitomą į turnyro dalyvio mokestį, 
galima įsigyti registruojantis.

1.04 Registracija atvykus į varžybas  
A.  Registracija atvykus į varžybas privaloma aukščiausiojo lygio (angl. Major), elito 

serijos ir A lygio varžybų žaidėjams; kitiems lygiams tokia registracija rekomen-
duojama.

B. Iki turnyro direktoriaus nurodyto termino neužsiregistravęs žaidėjas netenka 
oficialios vietos varžybose ir dalyvio mokesčio. Turnyro direktoriaus nuožiūra gali 
būti taikomos išimtys.

1.05 Treniruočių ratai, žaidimo pradžia, žaidėjų vėlavimas
A. PŽaidėjai turi susiplanuoti treniruočių ratus iki varžybų. Aikštynas ir turnyrui 

skirtas trasų išdėstymas treniruotėms gali būti pasiekiami skirtingu laiku (daugiau 
informacijos pateikiama turo standartų dokumente). Vykstant turnyrui ir kitu 
turnyro direktoriaus nurodytu laiku aikštyne (aikštynuose) treniruotis draudžiama. 

B. Varžybos pradedamos vienu iš dviejų toliau nurodytų būdų.
1. Sinchroninis startas (visos grupės ratą pradeda vienu metu). Nustatytu laiku 
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turnyro centre žaidėjams išdalijamos rezultatų kortelės. Išdalijus rezultatų 
korteles žaidėjams suteikiama pakankamai laiko pasiekti paskirtas trasas. 
Likus dviem minutėms iki varžybų pradžios turi nuaidėti gerai girdimas gar-
sinis signalas. Signalą turi sudaryti du trumpi garsai. Išgirdę signalą žaidėjai 
turi užbaigti treniruotes ir nedelsiant nueiti prie jiems paskirtos trasos starto 
vietos. Ilgu garsiniu signalu paskelbiama rato pradžia. Tada rezultatus vedan-
tis žaidėjas turi paskelbti metimo eilės tvarką.

2. Paskirstytas starto laikas (golf-start; grupės viena po kitos pradeda ratą nuo 
tos pačios trasos). Žaidėjas turi pradėti žaisti turnyro direktoriaus paskelbtu 
laiku. Žaidėjams rekomenduojama prisistatyti starto skelbėjui dešimt minučių 
prieš startą. Jei tai netrukdo aikštyne žaidžiantiems žaidėjams, žaidėjai gali 
treniruotis, kol starto skelbėjas duoda signalą, kad iki jų grupės starto liko dvi 
minutės.

C. Jei starto laukiantis žaidėjas atlieka metimą po dviejų minučių signalo ir tai mato 
bent du kiti žaidėjai arba kuris nors oficialusis asmuo, jam skiriamas įspėjimas. Jei 
žaidėjas toliau mėto diską (nesvarbu kiek kartų) ir tai mato bent du kiti žaidėjai 
arba kuris nors oficialusis asmuo, prie žaidėjo rezultato pridedamas vienas bau-
dos metimas.

D. Paties žaidėjo atsakomybė – žinoti aikštyno taisykles, būti pradinėje trasoje ir 
pasiruošti laiku pradėti ratą.

E. Jei žaidėjo nėra pradinėje ar kurioje nors tolesnėje trasoje, tai laikoma klaidingu 
žaidimu (žr. skyriaus „Klaidingas žaidimas“ 811.F.5 ir 6 punktus). Jei žaidėjas 
praleidžia visą ratą arba jo nebaigia, turnyro direktoriaus nuožiūra jis gali būti 
diskvalifikuotas.

F. Ar būtų žaidžiama sinchroninio starto ar paskirstyto starto laiko formatu, vėluo-
jantys žaidėjai turi iš turnyro direktoriaus, turnyro centro ar starto skelbėjo susižino-
ti, į kurią grupę yra paskirti, ir pradėti žaisti su ta grupe arba su grupe, kurią turnyro 
direktoriaus sukūrė dėl laiku neatvykusio žaidėjo. Priešingu atveju fiksuojamas 
klaidingas žaidimas (žr. skyriaus „Klaidingas žaidimas“ 811.F.10 punktą).

G. Turnyro direktorius kiekvienai grupei turi parūpinti dvi rezultatų korteles, kad 
jose atskirai būtų vedami žaidimo rezultatai. Šios rezultatų kortelės gali būti tokio 
pat arba skirtingo pavidalo. Grupė turi sutikrinti rezultatus abiejose rezultatų 
kortelėse ir pateikti korteles oficialiu turnyro direktoriaus nurodytu būdu.

H. Kad ir koks būtų oficialus turnyro direktoriaus nurodytas rezultatų vedimo būdas, 
kiekvienai žaidžiančiai grupei turi būti suteikta galimybė gauti popierines rezul-
tatų korteles.

1.06 Grupavimas ir skirstymas į srautus 
A. Profesionalūs žaidėjai ir mėgėjai neturėtų būti skiriami į vieną grupę. Jei tik prak-

tiškai įmanoma, žaidėjų grupes turėtų sudaryti to paties diviziono žaidėjai.
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B. Pirmajam ratui visi diviziono žaidėjai turėtų būti suskirstyti į grupes vienu iš toliau 
nurodytų būdų.
1. Atsitiktinis grupavimas: diviziono žaidėjai pirmajam ratui sugrupuojami 

atsitiktiniu būdu.
2. Grupavimas pagal žaidėjų reitingus: pirmajam ratui diviziono žaidėjai gali 

būti sugrupuoti atsižvelgiant į žaidėjų reitingus. Aukščiausio reitingo žaidėjas 
pradeda nuo žemiausiu numeriu pažymėtos trasos, antras pagal reitingą 
žaidėjas pradeda nuo tolesnės trasos ir t. t. Taip tęsiama, kol baigiasi rato 
pradžios trasos. Pavyzdžiui, jei divizione yra 12 žaidėjų ir ratas pradedamas 
trijose trasose, pagal didžiausią reitingą išdėlioti žaidėjai pasiskirstytų taip:
• trasa: 1, 4, 7 ir 10 žaidėjai
• trasa: 2, 5, 8 ir 11 žaidėjai
• trasa: 3, 6, 9 ir 12 žaidėjai

3. Jei divizionas yra toks didelis, kad jį reikia padalyti į atskirus srautus, žaidėjai 
turi būti dalijami pagal reitingą (pavyzdžiui, 72 didžiausio reitingai žaidėjai 
skiriami į A dalį ir 72 žemiausio reitingo žaidėjai – į B dalį). Pirmajam ratui 
kiekvieno diviziono srauto žaidėjai tarpusavyje suskirstomi atsitiktine tvarka.

4. C lygio varžybose grupuojant galima į grupę paskirti žaidėjus iš skirtingų di-
vizionų (TIK pirmam ratui). Išimtis – jaunimo ≤15, jaunimo ≤12, jaunimo ≤10, 
jaunimo ≤08 ir jaunimo ≤06 divizionai; šių divizionų žaidėjai turi būti skiriami 
į grupes tik su kitais šių divizionų žaidėjais.

C. Jei tik praktiškai įmanoma, visuose tolesniuose ratuose grupes turėtų sudaryti to 
paties diviziono žaidėjai.

D. Konkrečiame divizione žaidėjai turi būti suskirstyti pagal žemiausią rezultatą (ką 
daryti, kai žaidėjų rezultatas sutampa, žr. 1.09 punktą „Lygiosios“). Žemiausiu 
rezultatu sužaidusių žaidėjų grupė pradeda nuo žemiausiu numeriu pažymėtos 
trasos ir t. t. Jei žaidžiama paskirstyto starto laiko formatu, žemiausiu rezultatu 
sužaidusių žaidėjų grupė žaisti pradeda vėliausiai.

E. Ką daryti, kai žaidėjų rezultatas sutampa, žr. 1.09 punktą.
F. Siekiant užtikrinti sąžiningumą, grupes turi sudaryti ne mažiau nei trys žaidėjai; 

išimtys galimos tik, turnyro direktorius nuožiūra, esant pateisinamoms aplinky-
bėms. Jei grupėje žaidžia mažiau nei trys žaidėjai, grupę turi lydėti turnyro 
oficialusis asmuo (žr. 1.12.A punktą); jis gali žaisti kartu su jais, jei tai netrukdo 
varžybose dalyvaujantiems žaidėjams.

G. Grupės negali sudaryti daugiau nei penki žaidėjai; kai tik įmanoma, grupės dydis 
neturėtų viršyti keturių žaidėjų.

H. Jei į varžybas užsiregistravo daugiau žaidėjų nei jų gali žaisti viename rate, juos 
galima padalyti į srautus. To paties diviziono žaidėjai per varžybas turi žaisti 
visiškai tokio pat išdėstymo aikštyne.
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I. Jei skirtingų srautų žaidėjų žaidimui turėjo įtakos skirtingos sąlygos, turnyro 
direktorius, norėdamas nustatyti rezultatą, gali pasinaudoti žaidėjų dalijimo 
procedūra. Tokiu atveju iš kiekvieno žaidėjų srauto pagal rezultatą paimamas 
proporcingas skaičius žaidėjų, bet jų rezultatai neperkeliami.

J. Pirmajame rate DRAUDŽIAMA sudaryti geriausių žaidėjų grupes žiniasklaidos 
tikslais, išskyrus atvejus, kai daromas vaizdo įrašas ir tokį grupavimą patvirtina 
kiekvienas grupės žaidėjas bei PDGA pagalbos varžyboms direktorius.

K. Šešėlinė grupė – tai antra žaidėjų grupė, paskirta pradėti žaisti nuo trasos, kuri 
jau užimta kitos žaidėjų grupės. Šešėlinės grupės turėtų būti naudojamos tik 
ypatingais atvejais, pavyzdžiui, jei netikėtai paaiškėja, kad trasoje neįmanoma 
žaisti dėl jos užtvindymo, nutrūkusios elektros linijos ar kitų aplinkybių, nepriklau-
sančių nuo turnyro direktoriaus.
1. Šešėlinė grupė trasoje visada turi startuoti antra; sudarant tiek pirmojo rato 

(žr. 1.06.B punktą), tiek vėlesnių ratų (žr. 1.06.D punktą) grupes, šešėlinės 
grupės pradinės trasos numeris sumažinamas.

2. Šešėlinės grupės turėtų pradėti nuo trumpesnės trasos, einančios po 
ilgesnės / sudėtingesnės trasos, kad poveikis visai žaidimo eigai būtų kuo 
mažesnis.

1.07 Žaidimo stabdymas
Visose PDGA sankcionuotose varžybose ypač daug dėmesio turi būti skiriama 
saugumui. Labai pageidautina, kad turnyro direktoriai pasinaudotų visomis įmano-
momis priemonėmis, pavyzdžiui, žaibų detektoriais, internetiniais orų žemėlapiais 
(kuriuose informuojama apie besiartinančias audras ir žaibų pavojų), kad galėtų 
sustabdyti žaidimą, kol dar neiškilo pavojus žaidėjams, personalui ir žiūrovams (žr. 
PDGA varžybų stabdymo ir nutraukimo dėl orų politiką). 
A. Jei, turnyro direktoriaus nuomone, dėl žaibų, didelės liūties ar pavojingų sąlygų 

tęsti žaidimą praktiškai neįmanoma arba pernelyg pavojinga, turnyras turi būti 
stabdomas. Žaidimo stabdymo signalas turi būti panašus į žaidimo pradžios sig-
nalą, tik jį turi sudaryti trys trumpi garsai. Toks signalas tą pačią minutę turi būti bent 
kartą pakartotas ir turnyro direktorius turi pasirūpinti, kad jį išgirstų visos grupės.

B. Žaidėjai privalo nedelsiant sustabdyti žaidimą ir pažymėti kiekvieno grupės nario 
metimo vietą. Apytiksles vietas, nuo kurių žaidėjai vėliau tęs žaidimą, galima 
pažymėti kokiu nors gamtiniu objektu. Tada žaidėjai turi pasitraukti į saugią 
vietą. Jei įmanoma, žaidėjai turėtų grįžti prie pirmosios trasos starto vietos, į 
klubo namus, turnyro centrą arba į turnyro direktoriaus nurodytą vietą. Varžybos 
stabdomos ne mažesniam nei 30 minučių laikotarpiui, skaičiuojant nuo varžybų 
stabdymo signalo.

C. Žaidėjai žaidimą turi tęsti nuo apytikslių metimo vietų, kurios buvo pažymėtos 
sustabdžius žaidimą. Apytikslės metimo vietos nustatomos grupės daugumos 
sprendimu.
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D. Turnyro direktorius, įvertinęs sąlygas, turi nustatyti, kada žaidėjai turi grįžti 
susižinoti dėl žaidimo atnaujinimo arba tolesnio atidėjimo; tai negali būti anksči-
au nei praėjus 30 minučių po stabdymo signalo.

E. Žaidimas atnaujinamas naudojant tokius pat signalus kaip ir rato pradžioje: 
dviejų minučių signalą, susidedantį iš dviejų trumpų garsų, o po dviejų minučių – 
vieną ilgą signalą, kuriuo pranešama, kad ratas tęsiamas.

F. Neužbaigtą rato dalį turnyro direktorius gali perkelti į kitą to paties turnyro dieną, 
jei, turnyro direktoriaus nuomone, sąlygos nepagerės arba iki prognozuojamos 
žaidimo pabaigos sutems (žr. PDGA varžybų stabdymo ir nutraukimo dėl orų 
politiką).

G. Neatsižvelgiant į tai, kada ratas tęsiamas, pirmosios rato dalies rezultatai perkelia-
mi į rato tęsinį.

H. Žaidėjui, kuris nustoja žaisti iki nuskambant žaidimo stabdymo signalui, skiriami 
du baudos metimai, jei, turnyro direktoriaus nuomone, žaidėjas nustojo žaisti per 
anksti.

I. Jei tik įmanoma, turnyro direktorius turi pasistengti, kad visi turnyro ratai būtų 
užbaigti pagal tvarkaraštį.
1. Jei buvo suplanuoti trys ratai ar mažiau, tam, kad varžybos būtų laikomos 

oficialiai įvykusiomis, visi žaidėjai turi būti užbaigę bent vieną ratą.
2. Jei buvo suplanuoti keturi ratai ar daugiau, tam, kad varžybos būtų laikomos 

oficialiai įvykusiomis, visi žaidėjai turi būti užbaigę bent du ratus.
3. Jei šios sąlygos netenkinamos, varžybos turi būti surengtos iš naujo. Jei iš 

naujo surengti varžybas neįmanoma ir (arba) žaidėjai negali jose dalyvauti, 
žaidėjams grąžinamos visos sumokėtos lėšos, atskaičius žaidėjo paketo, 
PDGA ir kitus susijusius varžybų mokesčius.

J. Visi sustabdyti ratai turi būti užbaigti, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl esa-
mų sąlygų. Jei sąlygos neleidžia atnaujinti žaidimo ir jau sužaistas privalomas ratų 
skaičius, paskutinio užbaigto rato rezultatai laikomi galutiniais (žr. PDGA varžybų 
stabdymo ir nutraukimo dėl orų politiką).

K. Pirmiau turi būti užbaigtas sustabdytas ratas ir tik tada gali būti pradedamas nau-
jas, todėl nauji ratai turi būti atšaukti, jei to reikia norint užbaigti sustabdytą ratą.

1.08 Žaidėjų skaičiaus sumažinimas (pjūvis)
A.  Turnyro direktoriaus nuožiūra pusfinaliuose ir finaluose žaidėjų skaičių galima su-

mažinti (atlikti pjūvį), jei apie tai buvo pranešta prieš paskelbiant žaidėjų registraciją 
į varžybas. Išimtis galima tik jei norint užbaigti varžybas taikomos PDGA varžybų 
stabdymo ir nutraukimo dėl orų politikos gairės.

B. Kurie vienodu rezultatu sužaidę žaidėjai pateks į pusfinalį arba finalą, kai atlieka-
mas žaidėjų skaičiaus pjūvis, išsiaiškinama kuriuo nors lygiųjų išsprendimo būdu 
(žr. 1.09 punktą), jei turnyro direktorius iš anksto nepranešė kitaip.
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C. Pjūvio linija turi būti ties išmokų linija arba aukščiau, kad visi žaidėjai, kurie patenka 
į tolesnį etapą užėmę vietas, už kurias numatytos išmokos, tas išmokas gautų. Jei 
į tolesnį etapą dėl lygiųjų pateko žemiau išmokų linijos likusių žaidėjų, išmokas 
turi gauti tik tie žaidėjai, kurių galutinis rezultatas yra bent toks pat kaip preten-
duojančiųjų į išmoką. Išimtis galima tik jei norint užbaigti varžybas taikoma itin 
nepalankių orų politika (žr. PDGA varžybų stabdymo ir nutraukimo dėl orų politiką).

D. Jei žaidėjas, patekęs į pusfinalį arba finalą, nutaria jame nedalyvauti, jam skiriama 
vieta ir išmoka arba apdovanojimai, kuriuos gautų, jei užbaigtų žaidimą pasku-
tinis iš likusių žaidėjų.

E. Nerekomenduojama rengti paguodos ratų žaidėjams, kurie liko žemiau pjūvio 
linijos – tokie ratai nėra varžybų dalis, jie nėra oficialūs, apie juos nebus teikiamos 
ataskaitos, jie neturės įtakos galutinėms žaidėjų užimtoms vietoms. Tokie paguo-
dos ratai negali trukdyti oficialių turnyro ratų tvarkaraščiui.

1.09 Lygiosios
A. Kai tarp ratų iš naujo kuriamos žaidimo grupės, vienodu rezultatu sužaidusių 

žaidėjų vietos turi būti paskirstomos toliau nurodytais būdais. Atnaujinant žaidėjų 
vietas, aukštesnė vieta skiriama tam iš vienodu rezultatu sužaidusių žaidėjų, kuris 
pastarajame rate sužaidė žemesniu rezultatu. Jei žemiausi rezultatai visuose ank-
stesniuose ratuose yra tokie patys, žaidėjų vietas nulemia PDGA numeris – kuo 
žemesnis numeris, tuo aukštesnė vieta, – o jei žaidėjai neturi PDGA numerio, tada 
jie surašomi abėcėlės tvarka pagal pavardę.

B. ai į pirmąją vietą bet kuriame divizione pretenduojantys žaidėjai sužaidžia 
vienodu rezultatu, laimėtojas išsiaiškinamas per atkrintamąjį pratęsimą. Tokiu pat 
principu išsiaiškinami ir kas iš vienodu rezultatu sužaidusių žaidėjų pateks į tole-
snį etapą po žaidėjų skaičiaus sumažinimo, jei to reikia. Jokiomis aplinkybėmis 
pirmosios vietos laimėtojai negali būti išsiaiškinami kitais būdais, pavyzdžiui, 
vertinant labai gerai sužaistą („karštą“) ratą, tarpusavio akistatų rezultatą ar pan.
1. Atkrintamasis pratęsimas, jei tik įmanoma, pradedamas tame pačiame aikš-

tyne kaip ir paskutinis ratas, nuo pirmos trasos, išskyrus atvejus, kai turnyro 
direktorius prieš turnyro pradžią būna paskelbęs apie kitą aikštyną, trasą ar 
trasų seriją. Jei žaidžiama komandomis, turi būti naudojamas toks pat forma-
tas, koks buvo paskutiniame rate.

2. Atkrintamojo pratęsimo žaidėjų starto eilės tvarka nustatoma traukiant 
burtus (pavyzdžiui, traukiant sunumeruotas žaidimo kortas, numeriukus iš 
kepurės ar pan.).

3. Jei per atkrintamąjį pratęsimą trasoje sužaidžiama vienodu rezultatu, kitoje 
trasoje žaidėjų starto eilės tvarka keičiama rotaciniu būdu.

C. Pirmosios vietos išmoka ar apdovanojimai skiriami diviziono laimėtojui ir įtrauki-
ami į varžybų rezultatus. Vienodu rezultatu sužaidusiems žaidėjams, pretenduo-
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jantiems į pirmąją vietą, išmoka ar apdovanojimai negali būti padalyti lygiomis 
dalimis, išskyrus 1.09.D punkte nurodytas išimtis.

D. Išimtys, kai nereikalaujama išsiaiškinti vieną pirmosios vietos laimėtoją:
1. kai varžybose taikomas lankstus žaidimo pradžios laikas ir tokiu pat rezultatu 

sužaidęs varžybų dalyvis jau yra išvykęs;
2. kai žaidėjų rezultatas liko vienodas, nes varžybos atšauktos dėl pavojingų 

sąlygų ir paskutinę suplanuotą varžybų dieną nebėra laiko užbaigti varžybas 
arba išsiaiškinti vieną laimėtoją. Jokiomis aplinkybėmis iš žaidėjų negali būti 
tikimasi arba prašoma grįžti kitą dieną po paskutinės suplanuotos ratų dien-
os, kad užbaigtų varžybas (žr. PDGA varžybų stabdymo ir nutraukimo dėl orų 
politikos gaires).
Jei atkrintamojo pratęsimo neįmanoma surengti paskutinę suplanuotą varžy-
bų dieną, laikoma, kad žaidėjai pasidalijo pirmąją vietą ir tapo laimėtojais. 
Pagal žaidėjų skaičių atskaičiuotų vietų išmokos ir apdovanojimai padalijami 
žaidėjams po lygiai (jei pirmąją vietą pasidalijo du žaidėjai, jiems padalija-
mos pirmosios ir antrosios vietos išmokos ar apdovanojimai).

E. Jei du ar daugiau žaidėjų sužaidžia vienodu rezultatu, nepretenduojančiu į 
pirmąją vietą, oficialiai fiksuojama, kad jie pasidalijo užimtas vietas. Tokiems 
žaidėjams (užėmusiems žemesnę nei pirmąją vietą) išmoka nustatoma sudėjus 
pasidalytoms vietoms skirtų išmokų sumas ir gautą skaičių padalijus iš tas vietas 
pasidalijusių žaidėjų skaičiaus. Kam iš vienodu rezultatu sužaidusių žaidėjų atiteks 
trofėjai, galima išsiaiškinti žaidžiant staigios mirties formatu arba surengiant 
kokias nors su diskgolfo įgūdžiais susijusias varžybas – tvarką nustato turnyro di-
rektorius. Ši tvarka taikytina tik trofėjų dalyboms; rezultatuose oficialiai užfiksuoja-
ma, kad žaidėjai pasidalijo atitinkamą vietą.

1.10 Apdovanojimų paskirstymas
A.  Bet kuris profesionalų diviziono žaidėjas, priimantis piniginę išmoką PDGA sank-

cionuotose varžybose (išskyrus lygas – žr. 1.14.C.2 punktą), jau prieš varžybas 
turi turėti PDGA numerį, reikalingą tam, kad būtų galima fiksuoti jo duomenis 
(žaidėjai, gavę PDGA numerį po registracijos į varžybas, apie tai prieš varžybas 
turi pranešti turnyro direktoriui). PDGA numerio neturintis žaidėjas gali gauti tik 
trofėjus, o jo užimtai ir tolesnėms vietoms skirtos piniginės išmokos pastumiamos 
žemyn – išmoką gauna dar vienas papildomas žaidėjas.

B. A ir aukštesnio lygio varžybose mėgėjas, žaidžiantis profesionalų divizione, 
NEGALI vietoje pinigų gauti kokių nors prekių; jam gali būti dovanojamas tik 
trofėjus (jei toks numatytas). Jo užimtai ir tolesnėms vietoms skirtos piniginės 
išmokos pastumiamos žemyn – išmoką gauna dar vienas papildomas žaidėjas.

C. Varžybų lygiui taikoma pridėtinių lėšų suma turi būti proporcingai paskirstyta 
visiems profesionalų divizionams, skaičiuojant pagal diviziono žaidėjų sumokėtų 
dalyvavimo mokesčių procentinę dalį nuo visų varžybų profesionalios dalies 
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divizionų sumokėtų mokesčių. Minimalią pridėtinių lėšų sumą viršijančios lėšos 
gali būti paskirstomos turnyro direktoriaus nuožiūra.

D. Jei varžybose žaidžiami daugiau nei du ratai, apie išmokas (įskaitant visas pridė-
tines lėšas) turi būti paskelbta prieš prasidedant paskutiniam ratui.

E. Visi apdovanojimai (pinigai ar prekės), kurių žaidėjas atsisako, perduodami 
žemesnę vietą užėmusiam žaidėjui (pavyzdžiui: jei trečiąją vietą užėmęs žaidėjas 
atsisako apdovanojimo, ketvirtosios vietos laimėtojas turi gauti trečiosios vietos 
apdovanojimą, penktosios vietos laimėtojas – ketvirtosios vietos apdovanojimą 
ir t. t.). Apdovanojimus, kurių atsisakė visi tam tikro diviziono žaidėjai, turnyro 
rengėjams leidžiama pasilikti, jei apdovanojimai buvo pasiūlyti visiems varžybas 
užbaigusiems žaidėjams.

F. PDGA varžybose leidžiama naudoti skinus (ir kitus panašius formatus), tačiau 
tokie rezultatai negali turėti įtakos žaidėjo užimtai vietai varžybose ir laimėti 
apdovanojimai neįskaitomi į žaidėjo laimėjimus.

G. Visi žaidėjo pelnyti apdovanojimai išdalijami pasibaigus varžyboms, surašius į 
lenteles ir patikrinus visus rezultatus.
1. Turnyrų direktoriai savo nuožiūra apdovanojimus gali įteikti ir anksčiau.
2. Žaidėjai, išvykę prieš oficialų apdovanojimų įteikimą, laimėjimų neatsisako, 

tačiau turi patys kuo greičiau susisiekti su turnyro direktoriumi ir susitarti dėl 
apdovanojimų atsiėmimo, taip pat padengti pristatymo išlaidas, jei tokių būtų.

3. Jei profesionalų laimėtiems piniginiams prizams išdalyti turnyro direktorius 
naudoja elektroninius mokėjimus (pavyzdžiui, per „PayPal“), prizai turi būti 
išdalyti per dvi darbo dienas nuo varžybų pabaigos. Tiems, kurie neturi 
galimybės priimti elektroninių mokėjimų, turnyro direktorius laimėjimus turi 
išmokėti grynaisiais arba čekiais.

4. Jei mėgėjų laimėtoms išmokoms padengti turnyro direktorius naudoja 
prekių kuponus, jie turi būti išdalyti varžybų vietoje arba vėliau – internetu.

5. Jei žaidėjas ne dėl turnyro direktoriaus kaltės neatsiima apdovanojimo (pin-
igų ar prekių) per šešis mėnesius nuo varžybų pabaigos, laikoma, kad jis jo 
atsisakė. Turnyrų direktoriai turi imtis visų tinkamų priemonių įteikti žaidėjui 
apdovanojimą: su juo susisiekti, pasiūlyti laimėjimą išsiųsti ir pan.

1.11 Oficialieji asmenys
A.  Sertifikuotaisiais oficialiaisiais asmenimis gali tapti PDGA nariai, išlaikę PDGA 

sertifikuotą taisyklių egzaminą, skirtą oficialiesiems asmenims, ir užsiregistravę 
PDGA kaip oficialieji asmenys. Jei įvedama didelių oficialiųjų diskgolfo taisyklių 
pakeitimų, PDGA direktorių valdyba gali reikalauti, kad sertifikuotieji oficialieji 
asmenys, norintys išsaugoti savo statusą, išlaikytų atnaujintą egzaminą.

B. Turnyrų direktoriai (ir pagalbiniai turnyrų direktoriai), norintys sankcionuoti arba reng-
ti PDGA varžybas, privalo turėti galiojantį sertifikuotojo oficialiojo asmens statusą.
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C. Visi žaidėjai, norintys dalyvauti bet kuriose PDGA sankcionuotose elito serijos 
arba aukščiausiojo lygio (angl. Major) varžybose, turi būti sertifikuotieji oficialieji 
asmenys. Egzaminas pagrįstas oficialiosiomis diskgolfo taisyklėmis ir PDGA 
varžybų vadovu.

D. Sertifikuotojo oficialiojo asmens statusas nereiškia, kad žmogus yra turnyro 
oficialusis asmuo, turintis teisę priimti sprendimus PDGA varžybose.

1.12 Turnyro oficialieji asmenys
A. Konkretaus turnyro oficialiaisiais asmenimis laikomi tik turnyro direktorius, jo 

specialiai paskirti sertifikuotieji oficialieji asmenys arba paskirtas PDGA kuratorius 
(angl. Marshal).

B. Tik turnyro oficialieji asmenys gali priimti sprendimus PDGA sankcionuotose 
varžybose, neskaitant tų atvejų, kai taisyklėse leidžiama sprendimus priimti pati-
ems žaidėjams arba žaidimo grupei.

C. Žiūrovai nėra turnyro oficialieji asmenys, todėl NEGALI priimti sprendimų. 
Varžybų žaidėjai, kurie nėra paskirti turnyro oficialieji asmenys ir konkrečiu laiku 
nežaidžia rato (žaisti jau baigė arba dar nepradėjo), laikomi žiūrovais.

D. Kiekvienas turnyro oficialusis asmuo privalo nuolat prie savęs turėti turnyro / 
aikštyno taisykles, oficialiąsias diskgolfo taisykles ir varžybų vadovą.

E. Jei paskirtas turnyro oficialusis asmuo pats dalyvauja varžybose, jis NEGALI 
priimti oficialių sprendimų, susijusių su jo diviziono žaidėjais, išskyrus taisyklėse 
numatytus sprendimus, kuriuos gali priimti kaip žaidimo grupės narys.

F. Turnyro oficialiojo asmens sprendimas yra viršesnis už žaidimo grupės spren-
dimą, tačiau dėl jo galima teikti apeliaciją vyriausiajam oficialiajam asmeniui – 
paprastai turnyro direktoriui arba jo paskirtam vyriausiajam oficialiajam asmeniui.

G. Turnyro direktorius savanoriams gali suteikti metimų stebėtojo įgaliojimus, tačiau 
metimų stebėtojo sprendimai NĖRA viršesni už grupės sprendimą.

H. Sankcionuotame žaidime priimant sprendimus neleidžiama naudoti vaizdo įrašų 
ar kitų medijos priemonių. Tokios priemonės gali būti naudojamos tik netinka-
mam žaidėjo elgesiui užfiksuoti (žr. apibrėžimą 3.03 punkte). PDGA drausmės 
komitetas gali bet kada įvertinti netinkamo žaidėjų elgesio įrodymus.

1.13 Jaunimo saugumas
A. PDGA sankcionuotose varžybose už vaikus atsakingi jų tėvai / globėjai. Per 

varžybas niekas iš PDGA ar varžybų personalo nėra atsakingi už turnyro žaidėjų, 
žiūrovų ir kt. vaikus. Tėvams / globėjams draudžiama palikti vaikus be priežiūros 
srityje, kurioje vyksta žaidimas, ar šalia jos, klubo namuose, taip pat bet kurioje ki-
toje turnyro vietoje. Vaiką, kuriam mažiau nei 13 metų, kuris lydi kurį nors grupės 
žaidėją ir kuris nėra žaidėjo padėjėjas, turi prižiūrėti suaugęs asmuo, kuris nėra 
žaidimo grupės narys ar kurio nors žaidėjo padėjėjas.
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B. Jaunimo ≤12, jaunimo ≤10, jaunimo ≤08 ir jaunimo ≤06 divizionuose žaidžianči-
us žaidėjus per turnyro ratus turi lydėti kuris nors iš tėvų arba globėjų. Taip pat 
bet kurį jaunesnį nei 13 metų žaidėją turi lydėti kuris nors iš tėvų arba globėjų, 
nepaisant to, kuriame divizione jis žaidžia. Vienas iš tėvų ar globėjų gali būti 
atsakingas už kelis tos pačios grupės jaunus žaidėjus, jei visi tėvai / globėjai dėl 
to susitaria prieš prasidedant ratui. Jaunimo ≤18 ir jaunimo ≤15 divizionuose 
žaidžiančius žaidėjus per turnyro ratus gali lydėti kuris nors iš tėvų arba globėjų.

C. Per PDGA sankcionuotų turnyrų ratus tėvams / globėjams, lydintiems jaunimo 
divizionuose žaidžiančius žaidėjus:
1. LEIDŽIAMA būti žaidėjo padėjėju; padėti jauniesiems žaidėjams pasirinkti 

diską, metimą, paaiškinti taisykles ar padėti vesti rezultatus.
2. DRAUDŽIAMA priimti ar patvirtinti sprendimus, pavyzdžiui, dėl pozicijos, 

etiketo pažeidimų ar pan.
3. PRIVALOMA prisidėti prie sportiško elgesio, palaikant visus jaunimo grupės 

žaidėjus.
4. PRIVALOMA emocinę ir fizinę jaunimo grupės žaidėjų gerovę laikyti 

svarbesne už asmeninį troškimą laimėti.
5. DRAUDŽIAMA kalbėti įžeidžiamai, vartoti necenzūrinę kalbą.
6. DRAUDŽIAMA vartoti narkotikus, alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius.

D. Jei tėvai / globėjai nevykdo 1.13 punkte išdėstytų pareigų, jaunimo diviziono 
žaidėjas gali būti diskvalifikuotas arba pažeidimą įvykdžiusio žaidėjo, padėjėjo 
ar globėjo gali būti paprašyta pasišalinti. Jaunesni nei 13 metų žaidėjai, kurių 
globėjo paprašyta pasišalinti, gali toliau žaisti, jei globėjo pareigas pasisiūlo 
perimti kitas asmuo ir ankstesnis globėjas su tuo sutinka.

E. PDGA turnyrų direktoriams primygtinai rekomenduojama turnyrų tvarkaraščius 
sudaryti taip, kad visi jauniausio amžiaus grupių žaidėjai (jaunimo ≤08 ir jaunimo 
≤06) žaistų ne daugiau nei 18 trasų per dieną. Taip pat turnyrų direktoriai, 
atsižvelgdami į aikštyno trasų ilgį ir sudėtingumą, turėtų apsvarstyti, ar nevertėtų 
apriboti per dieną žaidžiamų trasų skaičiaus žaidėjams iš jaunimo ≤10 diviziono 
(10 metų ir jaunesniems).

1.14  Lygos
A. PDGA lygos – tai žemiausio lygio PDGA sankcionuotos varžybos. Tai ne vienas 

turnyras. Per lygas žaidžiama po ratą kas savaitę tą pačią savaitės dieną kelias 
savaites iš eilės (pavyzdžiui, aštuonis iš eilės einančius pirmadienius, dešimt iš 
eilės einančių penktadienių ir pan.). Lygoms leidžiama praleisti vieną savaitę dėl 
orų ar kitų pateisinamų aplinkybių, gavus PDGA personalo leidimą.

B. Per vieną lygos ratą kiekvienas žaidėjas turi žaisti tą patį trasų išdėstymą, tačiau 
skirtingomis savaitėmis gali būti naudojami vis kitokie išdėstymai ar aikštynai.
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C. PDGA lygose galioja oficialiosios diskgolfo taisyklės ir varžybų vadovas, išskyrus 
toliau nurodytas išimtis.
1. Lygose žaidėjams, kurie nėra PDGA nariai arba kurių narystė negalioja, netai-

komas ne nario mokestis (žr. 1.01.B.2 punktą).
2. Žaidėjai gali laimėti piniginių apdovanojimų neturėdami PDGA nario numer-

io (žr. 1.10.A punktą).
3. Mėgėjai gali gauti piniginių apdovanojimų nekeisdami mėgėjo statuso (žr. 

2.01.F punktą).
4. Ten, kur vietiniai įstatymai ir varžybų vietos taisyklės leidžia, žaidėjai, sulaukę 

įstatymuose numatyto amžiaus, gali vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti 
nuo dviejų minučių signalo iki rezultatų kortelės grąžinimo (žr. 3.03.B.5 
punktą). Tačiau žaidėjams vis tiek draudžiama išgerti per daug ar rodytis 
viešumoje apsvaigus (žr. 3.03.B.6 punktą).

2 dalis. Reikalavimai divizionų žaidėjams
2.01 Bendroji informacija  
A. Žaidėjams draudžiama registruotis į divizioną, į kurį registruotis neturi teisės 

dėl PDGA narystės statuso, žaidėjų klasės, lyties, amžiaus ar reitingo. Žr. lentelę 
„Divizionai, reitingai ir taškų daugikliai“.

B. Žinoti, kokiame (-iuose) divizione (-uose) gali varžytis, – paties žaidėjo atsako-
mybė. Jei žaidėjas užsiregistruoja į divizioną, kuriame varžytis neturi teisės, jis 
gali būti diskvalifikuotas iš varžybų ir (arba) gali būti suspenduota jo galimybė 
dalyvauti kitose PDGA varžybose (dėl išimčių žr. 2.02 punktą).

C. Jei prasidėjus varžyboms turnyro direktorius sužino, kad žaidėjas žaidžia div-
izione, kuriame žaisti neturi teisės, tolesniuose ratuose jis gali perkelti žaidėją į 
tinkamą divizioną, tačiau TIK jei abiejų divizionų žaidėjai žaidžia lygiai tokio pat 
išdėstymo aikštyne. Jei ne, žaidėjas turi būti pašalintas iš varžybų. 

D. Žaidėjams leidžiama žaisti suplanuotą (-us) ratą (-us) vieną kartą per varžybas, 
išskyrus atvejus, kai:
1. varžybose skirtingų divizionų žaidėjai žaidžia skirtingomis dienomis; ir
2. tos dienos pateikiamos kaip skirtingi įrašai PDGA kalendoriuje.

E. PDGA sankcionuotose varžybose žaidžiantys žaidėjai turi pateikti tinkamus 
savo tapatybės duomenis: vardą, pavardę ir PDGA numerį. Žaidėjai, norintys 
likti anonimais arba pateikę klaidingus tapatybės duomenis, iš varžybų turi būti 
diskvalifikuoti ir gali būti suspenduoti iš PDGA turo.

F. Profesionalūs žaidėjai, žaidžiantys profesionalų divizione, varžosi dėl pinigų. 
Mėgėjai, žaidžiantys profesionalų divizione, gali priimti piniginę išmoką, taip 
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tapdami profesionalais; jei nori išlaikyti mėgėjo statusą, jie gali atsisakyti pinigų 
ir priimti tik trofėjų (jei toks numatytas) (žr. 1.10 A ir 1.10.B punktus). Mėgėjai, 
priimantys piniginę išmoką PDGA lygose, netampa profesionalais ir nepraranda 
mėgėjo statuso (žr. 1.14.C.3 punktą).

G. Žaidėjai, žaidžiantys mėgėjų divizione, varžosi dėl trofėjų ir (arba) apdovanojimų.
H. Moterys, jei nori, gali žaisti mišriuose divizionuose, tačiau vyrams neleidžiama žaisti 

moterų divizionuose (žr. PDGA politiką dėl teisės žaisti divizionuose pagal lytį).
I. Mėgėjai gali žaisti bet kuriame profesionalų divizione, kuriame turi teisę žaisti 

pagal amžių, lytį ir varžybų formatą.
J. PDGA profesionalo narystę turintys žaidėjai mėgėjų divizionuose gali žaisti tik 

tam tikrais išskirtiniais atvejais (žr. 2.04 punktą).
K. Turnyro direktorius gali apriboti varžyboms siūlomų divizionų variantus, tai 

nurodydamas registracijos formoje. Jei tokio pranešimo nėra, turnyro direktorius 
varžyboms turi siūlyti visus divizionus, kuriuose yra bent keturi žaidėjai, turintys 
teisę ir norintys žaisti. Savo nuožiūra turnyro direktorius varžyboms gali siūlyti ir 
divizionus, kuriuose mažiau nei keturi žaidėjai (žr. 1.03.I punktą).

L. PDGA nariams turi būti leidžiama žaisti bet kuriame divizione, kuriame jie turi 
teisę žaisti, jei tokį divizioną siūlo turnyro direktorius. Jokios vietinės taisyklės, 
pagal kurias žaidėjas dėl ankstesnių pasiekimų būtų verčiamas pereiti į aukštesnį 
divizioną, PDGA sankcionuotose varžybose negalioja.

2.02 Išimtys
A. Žaidėjams leidžiama žaisti reitingais pagrįstame divizione, kuriame šiaip jie 

neturėtų teisės žaisti, tik toliau nurodytomis aplinkybėmis.
1. Jei tai prieš varžybas patvirtina PDGA pagalbos varžyboms direktorius.
2. Jei žaidėjui iš anksto užsiregistravus į varžybas reitingai buvo atnaujinti ir dėl 

pasikeitusio reitingo žaidėjas tapo nebetinkamas žaisti divizione, kuriame 
užsiregistravo, turnyro direktoriaus nuožiūra dvi savaites po reitingų atnaujin-
imo žaidėjui gali būti leidžiama žaisti tame divizione.

3. Jei žaidėjai žaidžia atitinkamose taškų serijos varžybose (žr. 2.02.B punktą).
B. Taškų serijos varžybose žaidėjams gali būti leidžiama žaisti reitingais pagrįstame 

divizione, kuriame šiaip jie neturėtų teisės žaisti, tik toliau nurodytomis aplinky-
bėmis.
1. Serijos direktorius iš anksto kreipėsi į PDGA ir gavo PDGA pagalbos varžy-

boms direktoriaus leidimą.
2. Žaidėjui leidžiama likti tame divizione per visą seriją.
3. Per seriją žaidėjas nežaidė jokiame aukštesniame divizione.
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4. Žaidėjo reitingas viršutinės diviziono, kuriame ketina žaisti, ribos neviršija 
daugiau nei 20 taškų.

2.03 Profesionalų ir mėgėjų klasifikavimo keitimas
Iš profesionalo į mėgėją 
A. Žaidėjai, tapę PDGA nariais profesionalais, PDGA narystės tvarkytojui arba PDGA 

pagalbos varžyboms direktoriui gali pateikti prašymą perklasifikuoti juos į mėgė-
jus, tačiau tam turi atitikti visus reikalavimus.y.

Iš mėgėjo į profesionalą
A. Mėgėjas, pageidaujantis persiklasifikuoti į profesionalą, gali tai padaryti 

kreipdamasis į PDGA narystės tvarkytoją.
B. Jei mėgėjas, žaidęs profesionalų divizione, priima laimėtą piniginę išmoką, jis 

automatiškai perklasifikuojamas į profesionalą (žr. 1.10.A ir 1.10.B punktus). 
Priimdamas piniginį laimėjimą kuriose nors šalutinėse varžybose, pavyzdžiui, 
žaibo banką, prizą už geriausią pasirodymą grupėje konkrečiame rate ar už disko 
sustojimą arčiausiai taikinio stulpelio (CTP), žaidėjas nepraranda mėgėjo statuso.

2.04 Profesionalų žaidimas su mėgėjais ir mėgėjų žaidimas su 
profesionalais 
A.  Profesionalai gali žaisti PDGA A, B ir C lygio varžybose siūlomuose mėgėjų 

divizionuose, kuriuose turi teisę žaisti pagal savo reitingą, amžių ir lytį, kaip nuro-
dyta lentelės „Divizionai, reitingai ir taškų daugikliai“ skirsnyje „PROFESIONALŲ 
ŽAIDIMAS SU MĖGĖJAIS“.

B. Tokie žaidėjai už rezultatus gauna mėgėjų taškų, bet šie taškai neskaičiuojami 
skirstant metų pabaigos apdovanojimus profesionalams arba teikiant kvietimus į 
profesionalų pasaulio čempionatą.

C. Mėgėjai, žaidžiantys profesionalų divizionuose, už rezultatus gauna profesionalų 
taškų, bet šie taškai neskaičiuojami skirstant metų pabaigos apdovanojimus 
mėgėjams arba teikiant kvietimus į mėgėjų pasaulio čempionatą.

2.05 Varžybos tikriesiems mėgėjams
„Tikriesiems mėgėjams“ – nuoroda, kurią PDGA naudoja toms mėgėjų varžyboms 
arba toms mėgėjams skirtoms varžybų dalims, kuriose propaguojama tikroji mėgėjų 
sporto atmosfera ir geriausiai turnyre pasirodžiusiems žaidėjams įteikiami tik trofėjai, 
ne apdovanojimas prekėmis. Visi žaidėjai turi gauti tokios pat vertės turnyro patirties 
ir su turnyru susijusių veiklų bei dovanų (žr. varžybų tikriesiems mėgėjams gaires).
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3 dalis. Žaidėjų elgesio kodeksas
3.01 Bendroji informacija  
A. Visi PDGA nariai tiek aikštyne, tiek už jo ribų turi vengti elgesio, kuris kenktų 

diskgolfui ir PDGA.
B. Visi žaidėjai privalo laikytis oficialiųjų diskgolfo taisyklių ir varžybų vadovo.
C. Žaidėjams per varžybų ratą aikštyne neleidžiama turėti mobiliųjų telefonų ar 

pranešimų gaviklių su įjungtais girdimais signalais. Asmeninius muzikos grotu-
vus ir kitus įrenginius galima naudoti tik su asmeninėmis ausinėmis; įrenginių 
garsumas turi būti nustatytas tokiu lygiu, kad muzikos negirdėtų kiti žaidėjai, taip 
pat kad tai netrukdytų bendrauti su grupe vedant rezultatus ir nekeltų pavojaus 
žaidėjo saugumui – žaidėjas turi girdėti kitų žaidėjų šūksnius „Atsargiai!“ (angl. 
Fore!) ir turnyro direktoriaus garsinius signalus. Jei žaidėjas dėl asmeninio 
muzikos grotuvo ar kitokio įrenginio negali tinkamai bendrauti su žaidimo grupe, 
tai laikoma etiketo pažeidimu, kuriam taikytinos etiketo pažeidimo taisyklės ir 
nuobaudos.

D. Žaisdami žaidėjai negali turėti / vestis gyvūnų, išskyrus žaidėjus, kuriems dėl 
negalios ar sveikatos sutrikimo būtinas specialus pagalbinis gyvūnas. Apie spe-
cialaus pagalbinio gyvūno naudojimą žaidėjai privalo iš anksto pranešti turnyro 
direktoriui.

E. PDGA pasilieka teisę žaidėjams ir nariams nustatyti ir taikyti papildomas 
drausmines nuobaudas, įskaitant probaciją, suspendavimą iš PDGA sankcio-
nuotų varžybų arba PDGA narystės atėmimą visam laikui. Daugiau informacijos 
pateikiama PDGA drausminio proceso dokumente.

3.02 Žaidimo tempas
A.  Visi varžovai turi žaisti be reikalo nedelsdami ir stengtis neatsilikti nuo priekyje 

žaidžiančios grupės. Tikimasi, kad vieną trasą užbaigę žaidėjai greitai pereis prie 
kitos trasos starto vietos. Reikia stengtis, kad joks nepagrįstas delsimas neturėtų 
įtakos iš paskos žaidžiančiai grupei. Taip pat keliaudamas tolyn žaidimo lauku 
žaidėjas savo veiksmais neturėtų be reikalo stabdyti žaidimo. not affect the pace 
of play within the group behind them. Also, while advancing down the fairway, a 
player shall not unduly delay play by their actions.

B. Jei dėl kurio nors žaidėjo veiksmų žaidimas nepagrįstai stringa, žaidimo grupė 
arba turnyro oficialusis asmuo gali nuspręsti, kad žaidėjas viršija laiką (žr. 802.03 
punktą „Laiko viršijimas“).

3.03 Netinkamas žaidėjų elgesys 
A. Visi žaidėjai, dalyvaudami PDGA sankcionuotose varžybose ir bendraudami su 

žiniasklaida turi laikytis profesionalaus sporto etikos, etiketo ir padorumo stand-
arto. Jei žaidėjas šį standartą pažeidžia, kiti žaidėjai gali fiksuoti etiketo pažei-
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dimą (žr. 812 punktą „Etiketas“), turnyro direktorius gali skirti nuobaudas, PDGA 
gali imtis kitų reikalingų drausminių priemonių.

B. Jei žaidėjas pažeidžia minėtą standartą, už pirmą pažeidimą turnyro direktorius 
gali savo nuožiūra skirti turnyro įspėjimą (išskyrus atvejus, nurodytus 3.03.C 
punkte). Kitais atvejais turnyro direktorius nedelsiant diskvalifikuos žaidėją. Toliau 
pateikta standarto pažeidimo pavyzdžių (sąrašas neišsamus).
1. Pasikartojanti ir akivaizdžiai įžeidžiama ar necenzūrinė kalba.
2. Daiktų mėtymas susinervinus (bet kokių daiktų, išskyrus diskus žaidžiant).
3. Akivaizdus šiurkštus ar grėsmę keliantis elgesys su bet kuriuo turnyre esančiu 

asmeniu.
4. Tyčinis ir atviras turto, įskaitant gyvūniją ir augaliją, niokojimas, gadinimas, 

vandalizmas (žr. 803.03 punktą „Žala aikštynui“).
5. C ir žemesnio lygio varžybose – viešas alkoholinių gėrimų demonstravi-

mas arba vartojimas, net jei tai leidžiama įstatymuose, nuo dviejų minučių 
signalo iki tol, kol sugrąžinama žaidėjo rezultatų kortelė (apie nuobaudas B ir 
aukštesnio lygio varžybose žr. 3.03.C.4 punktą). Ši taisyklė netaikoma lygoms, 
kuriose, jei leidžia vietiniai įstatymai ir varžybų vietos taisyklės, žaidėjai, 
sulaukę įstatymuose numatyto amžiaus, gali vartoti alkoholinius gėrimus 
žaisdami ratą (žr. 1.14.C.4 punktą).

6. Per didelio alkoholio kiekio vartojimas arba rodymasis apsvaigus viešumoje 
turnyro vietoje.

7. Akivaizdus diskgolfo taisyklių nesilaikymas arba atsisakymas jas taikyti per 
varžybas (žr. 801.02.B punktą „Taisyklių taikymas“).

8. Trukdymas oficialiojo asmens atliekamam paties ar kito žaidėjo elgesio 
tyrimui, nebendradarbiavimas ar atsisakymas bendradarbiauti.

9. Sąmoningas manipuliavimas savo reitingu, tyčia klaidingai žaidžiant ar pasi-
traukiant iš varžybų (žr. 811.E punktą „Klaidingas žaidimas“).

10. Čia ir 3.03.C punkte neišvardyti veiksmai, pažeidžiantys federalinius, valstijos 
arba vietos įstatymus ir kitus teisės aktus, parko taisykles arba diskgolfo 
aikštyno taisykles.

C. Toliau nurodyti veiksmai taip pat pažeidžia minėtą standartą. Žaidėjus, įvykdžiu-
sius vieną ar daugiau iš šių pažeidimų, turnyro direktorius nedelsiant diskvalifiku-
os be atskiro įspėjimo.
1. Sukčiavimas: tyčinis bandymas apeiti žaidimo taisykles.
2. Fiziniai išpuoliai prieš bet kuriuos turnyre esančius asmenis.
3. Viešas nelegalių ar draudžiamų medžiagų demonstravimas arba vartojimas, 

pažeidžiant įstatymus (nacionalinius, federalinius, valstijos, provincijos, 
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vietos, miesto, apygardos ar kt.), nuo dviejų minučių signalo iki tol, kol su-
grąžinama žaidėjo rezultatų kortelė.

4. Viešas alkoholinių gėrimų demonstravimas ar vartojimas B ar aukštesnio 
lygio PDGA varžybose, viešas marihuanos demonstravimas ar vartojimas bet 
kurio lygio PDGA varžybose (net ir ten, kur įstatymai tai leidžia) nuo dviejų 
minučių signalo iki tol, kol sugrąžinama žaidėjo rezultatų kortelė.

D. Apie netinkamą žaidėjų elgesį žaidėjai privalo pranešti turnyro oficialiajam asme-
niui, kai jis pasiekiamas, arba turnyro direktoriui iškart po rato užbaigimo.

E. Apie diskvalifikacijas ir netinkamą žaidėjų elgesį turnyrų direktoriai privalo kuo 
greičiau pranešti PDGA.

F. Diskvalifikuotas žaidėjas netenka teisės į piniginius ar kitokius apdovanojimus, 
jam negrąžinamas sumokėtas dalyvio mokestis.

G. Varžybų personalui, žaidėjams ir jų padėjėjams bet kurio lygio PDGA varžybose, 
kuriose žaidžiama tik jaunimo divizionuose (t. y. divizionuose, prasidedančiu-
ose simboliais MJ ir (arba) FJ), įskaitant PDGA jaunimo pasaulio čempionatą, 
draudžiama viešai demonstruoti ar vartoti tabako gaminius.

 Viešas šių gaminių demonstravimas ar vartojimas draudžiamas visose kitose 
PDGA aukščiausiojo lygio (angl. Major) ir elito serijos varžybose, taip pat varžy-
bose, rengiamose kartu su aukščiausiojo lygio ir elito serijos varžybomis, nuo 
dviejų minučių signalo iki tol, kol sugrąžinama žaidėjo rezultatų kortelė.
1. Šis draudimas apima bet kokį tabako gaminių rūkimą ir kramtymą, taip pat 

elektronines cigaretes, neatsižvelgiant į tai, ar jose garinamoje medžiagoje 
yra tabako. Draudimas netaikomas gaminiams, kurie padeda mesti rūkyti ir 
neskleidžia dūmų (garų), pavyzdžiui, nikotino gumai, nikotino pleistrams ar 
nikotino pastilėms.

2. Jei žaidėjas ar jų padėjėjai pažeidžia šiuos draudimus, tai laikoma etiketo 
pažeidimu. Pažeidėjų turi būti paprašyta pasidėti gaminį iki rato pabaigos. 
Vėlesni pažeidimai yra etiketo pažeidimai, už kuriuos skiriami baudos meti-
mai (žr. 812.C punktą „Etiketas“). Už pakartotinius pažeidimus žaidėjas gali 
būti diskvalifikuotas (žr. 3.03.B punktą).

3. Visose ne jaunimo varžybose, kuriose ši politika taikytina, turnyro direktorius 
gali įrengti specialias nuošalias rūkimo zonas, kuriomis žaidėjai, jų padėjėjai 
ir varžybų personalas galėtų naudotis vykstant ratui; visais atvejais taisyklės 
dėl žaidimo tempo lieka galioti (žr. 3.02 punktą).

4. Bet kurio lygio PDGA varžybose, kuriose žaidžiama tik jaunimo divizionuose, 
įskaitant PDGA jaunimo pasaulio čempionatą, rūkymo zonos negali būti 
įrengiamos.

5. Jei vietiniai įstatymai ir taisyklės prieštarauja šiai politikai, kreipkitės į PDGA 
pagalbos varžyboms direktorių, kad duotų nurodymų, ką daryti.
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3.04  Aprangos kodas  
A.  Visi aprangos kodo politikos pažeidimai laikomi etiketo pažeidimais (žr. 812 

punktą „Etiketas“).
B. Visi varžybų dalyviai ir personalas privalo dėvėti marškinius ar marškinėlius.
C. Visi varžybų dalyviai ir personalas privalo avėti batus ar kitokią avalynę. Žaidė-

jams draudžiama žaisti basomis. Leidžiama avėti basutes ar paplūdimio šlepetes.
D. Toliau nurodytas aprangos kodas žaidėjams, kurie dalyvauja PDGA elito serijos 

ir aukščiausiojo lygio (angl. Major) varžybose. PDGA rekomenduoja šį aprangos 
kodą taikyti ir A bei žemesnio lygio varžybose, tačiau sprendimą dėl to turi priimti 
turnyro direktorius.
1. Visi PDGA sankcionuotų varžybų žaidėjai ir turnyro personalas visose varžy-

bų ir su jomis susijusių renginių vietose turi būti tinkamai apsirengę, švarios, 
gerai prižiūrimos išvaizdos.

2. Visi žaidėjai turi dėvėti marškinius ar marškinėlius, dengiančius viršutinę 
krūtinės dalį. Priimtinais laikomi tinkamo dydžio marškiniai ar marškinėliai su 
apykakle ir rankovėmis, dengiančiomis žastą. Žaidėjams draudžiama dėvėti 
marškinėlius be rankovių, išskyrus moteris – joms leidžiama dėvėti marškinė-
lius be rankovių, tačiau su apykakle. Moterys taip pat gali dėvėti tinkamo 
dydžio vientisas teniso sukneles su bent vieno colio pločio pečių dirželiais.

3. Žaidėjams draudžiama dėvėti marškinėlius trumpomis rankovėmis be apyka-
klės, išskyrus jaunimo ir mėgėjų divizionų žaidėjus, žaidžiančius pirmuose 
ratuose. Pusfinalio ar finalo ratuose jaunimo ir mėgėjų divizionų žaidėjai 
marškinėlių trumpomis rankovėmis be apykaklės dėvėti negali. Marškinėliai 
apvaliu ar V raidės formos kaklu iš specialios paskirties arba aukštųjų tech-
nologijų medžiagų, pavyzdžiui, „Dri-FIT“, „COOLMAX“ ir kt., leidžiami.

4 Marškiniai ar marškinėliai, karantys žemiau apatinės žaidėjo šortų linijos, turi 
būti sukamšyti.

5. Aikštyne negalima būti su suplėšytais marškiniais ar marškinėliais, šortais 
arba kelnėmis. Ši nuostata apima neapsiūtas įplėštas ar iškirptas „vėdinimo“ 
angas ties marškinių ar marškinėlių apykakle.

6. Ant drabužių negali būti įžeidžiamų, necenzūrinių ar nepadorių šūkių arba 
logotipų. Jaunimo divizionų žaidėjams draudžiama dėvėti drabužius su 
šūkiais ar logotipais, susijusiais su alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ar 
narkotikais.

7. Šis aprangos kodas galioja nuo kiekvienų varžybų pradžios iki pabaigos, 
įskaitant visus turnyro ratus.

8. Žaidėjai, neatitinkantys reikalavimų, bet norintys likti turnyro vietoje, bus 
laikomi žiūrovais – tokiu atveju iš jų nebebus reikalaujama laikytis turo apran-
gos kodo.
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3.05 Carts, Caddies and Groups
A. Visose PDGA varžybose per turnyro ratus žaidėjai turi vaikščioti pėsčiomis, 

išskyrus atvejus, kai visiems konkretaus varžybų diviziono žaidėjams suteikiamos 
transporto priemonės (pavyzdžiui, specialūs automobiliukai), įskaičiuotos į įpra-
stą dalyvio mokestį (ne kaip papildomai užsakoma paslauga).

B. Žaidėjo padėjėjas – tai asmuo, kuris per ratą nešioja žaidėjo reikmenis arba teikia 
kitokią pagalbą. Per ratą vienu metu žaidėjas gali turėti tik vieną padėjėją. Padė-
jėjui turi būti bent 13 metų, jis turi laikytis tų pačių oficialiųjų diskgolfo taisyklių ir 
varžybų vadovo kaip ir žaidėjas, kuriam jis padeda, įskaitant aprangos kodeksą. 
Padėjėjas neprivalo būti PDGA narys ar sertifikuotasis oficialusis asmuo.

C. Žaidėjai, nusprendę naudotis padėjėjo paslaugomis, yra visiškai atsakingi už 
padėjėjo elgesį nuo dviejų minučių signalo iki tol, kol sugrąžinama žaidėjo 
rezultatų kortelė. Nuobaudos dėl netinkamo padėjėjo elgesio (apibūdinto šiame 
ir 3.03 punkte) skiriamos tiek žaidėjui, tiek padėjėjui.

D. Žaidėjų padėjėjai negali fiksuoti grupės žaidėjų pažeidimų ar priimti sprendimų 
jų atžvilgiu.

E. Žaidėjai turi informuoti padėjėjus, kad reikia išlaikyti tinkamą atstumą ir netrukdy-
ti varžovų metimams.

F. Leidžiamas reikmenų nešiojimo inventorius yra diskgolfo krepšiai, sulankstomos 
kėdutės ir stumdomi vežimėliai. PDGA varžybose draudžiama šiuo tikslu naudoti 
gyvūnus, variklines ar dviračio tipo priemones.

G. PDGA aukščiausiojo lygio (angl. Major) ir elito serijos varžybose grupę sudaro 
TIK patys žaidėjai, žaidėjų asmeniniai padėjėjai, aktyvus turnyro personalas, 
pavyzdžiui, rezultatų lentelės nešėjai, turnyro oficialieji asmenys ir pan., taip pat 
įgaliojimus turintys žiniasklaidos atstovai. Su žaidimo grupe negali būti jokie kiti 
žmonės. Visi kiti (įskaitant žaidėjus, baigusius ratą) laikomi žiūrovais ir turi likti 
nurodytose žiūrovų vietose, atskirai nuo žaidimo grupės.

3.06 Turo žaidėjų ryšiai su žiniasklaida ir rėmėjais
A.  Visi dalyviai sutinka, kad PDGA ir jos atstovai skelbtų nuotraukas ir vaizdus su jais 

iš PDGA sankcionuotų varžybų.
B. Visi PDGA elito serijos ir aukščiausiojo lygio (angl. Major) varžybų žaidėjai 

privalo bendrauti su bet kokioms ir visomis turnyre dirbančiomis žiniasklaidos 
priemonėms, išskyrus varžybų rato laiką ir kai iki rato pradžios yra likę mažiau nei 
30 minučių.

C. Žiniasklaidos atstovai neturėtų imti interviu iš žaidėjo tol, kol jis oficialiai negrąži-
no rezultatų kortelės turnyro oficialiesiems asmenims.

D. Naujausia informacija apie žiniasklaidos priemones PDGA varžybose pateikiama 
PDGA žiniasklaidos politikos dokumente.
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3.07 Politika dėl turo prekybininkų  
A.  Turnyro direktorius savo nuožiūra gali atsisakyti leisti prekybininkams vykdyti 

veiklą turnyro vietoje ir šalia jos.
B. Jei taikytina, rėmėjai / prekybininkai yra patys atsakingi už reikiamų leidimų 

gavimą iš atitinkamų institucijų / jurisdikcijų ir, turnyro direktoriui paprašius, turi 
pateikti šiuos leidimus.

C. Jei prekybininkas nesilaiko šios politikos, PDGA jo atžvilgiu gali imtis drausminių 
priemonių.

3.08 Turnyro direktoriaus teisės ir pareigos 
PDGA supranta, kad diskgolfo turnyro organizuotumas ir darna priklauso nuo PDGA 
ir turnyro direktoriaus bendradarbiavimo. Siekdama padėti turnyrų direktoriams 
geriau atlikti savo darbą PDGA suteikė jiems tam tikrų teisių. Turnyrų direktoriai turi 
ir tam tikrų įsipareigojimų PDGA bei žaidėjams, tarp kurių – toliau išvardytieji (sąrašas 
neišsamus).
A. Bet kuriam žaidėjui, turinčiam galiojančią PDGA narystę ir norinčiam surengti 

PDGA sankcionuotas varžybas, gali reikėti išlaikyti internetinį turnyro procedūrų 
vertinimo testą, kad galėtų tokias varžybas organizuoti. Testas pagrįstas oficialio-
siomis diskgolfo taisyklėmis ir PDGA varžybų vadovu.

B. Turnyrų direktoriai sutinka laikytis PDGA turo standartų ir sankcionavimo reikala-
vimų, taikytinų atitinkamo lygio varžyboms.

C. Tam, kad galėtų organizuoti PDGA sankcionuotas varžybas, turnyrų direktori-
ams gali reikėti pasirašyti dokumentą, kuriame nurodoma, kad jie yra perskaitę 
oficialiąsias diskgolfo taisykles bei varžybų vadovą ir sutinka jų laikytis bei taikyti 
jų nuostatas.

D. Turnyrų direktoriai turi atskleisti savo rengiamų turnyrų finansinę informaciją, 
nurodytą PDGA sankcionavimo sutartyje. Dėl visos kitos su turnyru susijusios 
finansinės informacijos, neskaitant PDGA reikalaujamų duomenų, atskleidimo 
sprendžia pats turnyro direktorius.

E. Remiantis PDGA įstatų 2.4 skirsniu, turnyrų direktoriai negali atsisakyti teikti kam 
nors paslaugas dėl jų rasės, amžiaus, religijos, seksualinės orientacijos, odos 
spalvos, tautybės, neįgalumo, lyties, lytinės tapatybės ar kilmės.

F. Turnyrų direktoriai privalo laikytis galiojančių PDGA žaidėjams taikomų 
drausminių priemonių.

G. Jei per turnyrą kiltų problemų, neatsižvelgiant į tai, ar jos aptariamos kuriame 
nors PDGA dokumente, įskaitant įtarimus dėl turnyro direktoriaus piktnaudžiavi-
mo pareigomis, apie jas PDGA gali būti informuojama taikant PDGA drausminio 
procesą.



H.	 Jei	varžybos	neatitinka	joms	taikytinų	kriterijų	arba	turnyro	direktorius	nesil-
aiko	sankcionavimo	sutartyje,	turo	standartuose,	PDGA	privatumo	politikoje	ar	
varžybų	vadove	nurodytų	įsipareigojimų,	PDGA	pasilieka	teisę	ateityje	pažeminti	
varžybų	lygį	arba	suspenduoti	turnyro	direktoriaus	teisę	rengti	varžybas.

I.	 Turnyro	direktoriui	nepranešus	varžybų	rezultatų	tinkamu	būdu	arba	neįvykdžius	
varžybų	finansinių	įsipareigojimų	gali	būti	imamasi	drausminių	priemonių,	įskai-
tant	turnyro	direktoriaus	PDGA	narystės	ir	privilegijų	suspendavimą.

  
Pastabos
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Nuskenavę šį kodą pamatysite šių taisyklių naujausią 
versiją internete. Išbraukti punktai bus perbraukti, o 
pridėti nauji pabraukti.

Svetainėje www.pdga.com rasite visas šiame dokumente 
aprašytas taisykles bei jų papildymus.

VARŽYBŲ	VADOVAS




