
Disc Golf

Disc golf jest grą dostępną dla osób w każdym wieku. 
Oparty jest o zasady klasycznego golfa – piłkę i kije 
zastępują latające dyski różniące się wagą, rozmiarami 
i charakterystyką lotu. Funkcję dołka w disc gol�e pełni 
specjalny kosz z łańcuchami wyłapującymi dyski. 
Celem gry jest przejście pola w jak najmniejszej liczbie 
rzutów.

Zasady gry

1.  Pierwszym rzutem staraj się tra�ć jak najbliżej 
 kosza i znaleźć się w dogodnej pozycji do   
 wykonania kolejnego rzutu.
2.  Gracze kolejno wykonują swój pierwszy rzut z tee  
 (miejsce rozbiegu). Następnym zagrywanym   
 dyskiem jest ten, który znajduje się najdalej od   
 kosza. Rzut wykonujemy z miejsca, w którym dysk  
 się zatrzymał (lie). Dołek uznaje się za ukończony,  
 gdy dysk tra� do kosza lub zawiśnie między   
 łańcuchami.
3.  Gracz wykonując rzut może przekroczyć lie, 
 dopiero gdy wypuści dysk z ręki. Zasada ta nie ma  
 zastosowania przy rzucie z odległości równej lub   
 mniejszej od 10 metrów. Taki rzut nazywamy   
 putt'em.
4.  Gdy wszyscy gracze ukończą dołek, udają się do   
 kolejnego tee. Kolejność rzutów jest ustalana   
 według wyników z poprzedniego dołka. Zaczyna   
 najlepszy gracz.
5.  Zwycięzcą jest gracz, który ukończy wszystkie   
 dołki w najmniejszej liczbie rzutów.
6.  Zawsze uważaj na innych użytkowników terenu 
 i pozostaw pole w dobrym stanie. Kieruj się 
 zasadą:  “To co przyniosłem, zabieram ze sobą.”   
 Nie zostawiaj po sobie śmieci!
7.  Drzewa i krzewy to element pola gry. Naginanie   
 gałęzi celem ułatwienia rzutu jest niedozwolone.
8.  Disc golf to wspaniała przygoda – najważniejsze   
 jest, by się dobrze bawić!

Regulamin i wskazówki dla graczy

Pamiętaj! Jesteś odpowiedzialny za każdy wyrzucony 
dysk. Tra�enie w osoby może skończyć się poważnymi 
obrażeniami, uderzając w obiekt możesz doprowadzić 
do zniszczeń.

Uwaga!
Jeśli widzisz zagrożenie tra�enia kogoś dyskiem, 
natychmiast ostrzegaj wszystkich głośno krzycząc: 
„FOOOOORE!”. Ten zaczerpnięty z golfa zwrot (skrót od 
„beware before”) ma na celu szybko zwrócić czyjąś 
uwagę na coś. Jeśli nie zadziała, krzycz „UWAAAAAGA!”.

Rzucanie w czasie rundy
• Nigdy nie rzucaj, jeśli ktoś stoi przed tobą.
• Nie rzucaj, jeśli poprzednia grupa nie ukończyła 
dołka.
• Nie rzucaj, jeśli kosz jest niewidoczny – upewnij się, 
że nie ma nikogo w jego pobliżu.
• Nie rzucaj, jeśli istnieje zagrożenie, że dysk trafi 
w osobę lub zwierzę.

Inni użytkownicy pola
Nie rzucaj, jeśli zauważysz na polu osoby prowadzące 
prace porządkowe lub korzystające z innych atrakcji.

Znalezione dyski
Znalezione dyski zwróć właścicielowi – zwykle 
są podpisane od spodu. Możesz je także zostawić 
w recepcji Zajazdu Fojutowo.

Administrator pola
Zadaniem administratora jest dbanie 
o bezpieczeństwo, porządek i dobry wygląd pola. 
Jeśli masz uwagi dotyczące stanu technicznego 
obiektu, wyślij mail na adres: zajazdfojutowo@wp.pl

Przejście pola zajmuje od 30 do 45 minut.

Par pola (optymalny wynik) to 27 rzutów.
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Zasady gry i regulamin pola

Dyski potrzebne do gry wypożyczysz w recepcji Zajazdu Fojutowo.

Więcej informacji o dyscyplinie:  www.discgolfpoland.pl
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