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ULTIMATE-FRISBEE  

           

   

             

 Ultimate este un sport de echipă, este jucat în versiunea sa în aer liber, şi în sală.În aer 

liber se joacă pe un teren cu dimensiunile de 100m/37m, zonele de marcaj măsurănd 18m( iarbă, 

în parc, teren cu gazon artificial,pe plajă), între două echipe a căte 7 jucători. În sală se joacă 

între două echipe a căte 5 jucători, pe un teren asemănător ca dimensiuni cu terenul de handbal 

avănd dimensiunile 40m /20m,zonele de marcaj măsurănd 6m.     

 Lucrarea de faţă este o lucrare practică pentru toţi profesorii, care vor să se lanseze în 

jocul ultimate-frisbee.           

 Scopul acestei lucrări urmăreşte trei obiective:      

  -contribuie la dezvoltarea acestei activităţi în şcoli.     

  -adună toate informaţiile utile de a învăţa ultimate.     

  -permite tuturor profesorilor de educaţie fizică a avea un punct de plecare în a  

  preda jocul de ultimate elevilor lor.       

 Reguli-ultimate în 10 reguli simple       



 1.Terenul          

 Cu forma dreptunghiulară, cu zone de marcaj la fiecare capăt.    

 2.Pornirea jocului          

 Fiecare echipă se aliniază pe linia zonei de marcaj.Apărarea aruncă discul echipei adverse 

 3.Punctarea           

 De fiecare dată cănd cei care atacă ajung cu pasele în zona de marcaj, primesc un punct. 

 Jocul este reluat după fiecare marcare.       

 4.Traiectoriile frisbee-ului.         

 Frisbee poate fi aruncat în orice direcţie dacă ajunge la un coechiper. Jucătorii nu au voie  

 să alerge cu discul. Persoana care este în posesia discului are zece secunde să-i dea drum- 

 ul. Cel care îl marchează pe aruncător numără secundele.     

 5.Schimbarea posesiei.         

 Cănd o pasă este greşită (ex.discul a atins pămăntul,a ieşit în afara terenului,a fost blocat  

 sau interceptat), apărarea intră imediat în posesia discului şi devine echipa atacatoare. 

 6.Schimbări.           

 Pot avea loc înlocuiri ale jucătorilor după marcarea unui punct sau în timpul unei pauze  

 de accidentare.          

 7.Non-contact.           

 Nu este admis nici un contact între jucători.Cuvintele vulgare sau simulările sunt de  

 asemenea interzise.Orice contact poate fi considerat fault.     

 8.Faulturi.           

 Cănd un jucător intereacţionează cu un altul se produce un fault. Cănd un fault întrerupe  

 jocul,acesta se reia ca şi cănd posesia a fost luată normal.Dacă jucătorul care faultează nu 

 este de accord cu cel care strigă fault (greşeală),punctul respectiv se reia de la început. 

 9.Auto-arbitraj.          

 Jucătorii sunt direct responsabili pentu faulturi sau avertismente.Jucătorii îşi rezolvă 

 disputele între ei.Jucător este responsabil de buna funcţionare a jocului.   

 10.Spiritul  joc ului.          

 Ultimate te obligă la fair-play.Jocul competitiv este încurajat,dar niciodată să nu treacă de 

 respectul dintre jucători,respectarea regulilor şi bucuria de a juca.    



 Simplitatea regulilor acestui joc face ca acesta să fie uşor şi distractive pentru cei care nu 

au mai jucat. 

              PREZENTAREA ACTIVITĂŢII 

Ultimate este un sport colectiv în care un disc(frisbee) de 170 grame şi  27 cm diametru, 

schimbat între parteneri, permite marcarea de puncte.  

 

Este un joc non-contact, jucat în toată lumea.El preia cele mai bune caracteristici din 

sporturi ca Fotbal, Baschet, Fotbal American şi Netball într-un joc elegant şi simplu,dar şi foarte 

fascinant. Se joacă între două echipe a căte 5 jucători,pe un teren cu dimensiuni de 40mx20m 

asemănătoare unui teren de handbal (fig 1) . 

  

 La capetele opuse al terenului există o zonă de marcaj „endzones’’(ca la fotbalul 

American).Acestea sunt zonele în care se punctează.Scopul jucătorilor este acela de a înainta 

discul(frisbee) din  zona lor endzones ,către aceea a echipei adverse printr-o serie de pase.Se 

consideră punct atunci cănd o echipă reuşeşte să dea pase unui jucător aflat în zona de marcaj pe 

care o atacă.Apărarea este individual,nu poate exista decăt un apărător în spaţiul apropiat zonei 



de marcare,ceilalţi trebuie să stea la cel puţin 3m.Apărătorii nu au dreptul să aibă nici un contact 

fizic cu atacanţii pentru a împedica lansarea discului.Singurile interceptări în zbor(controlate sau 

nu),căderea Frisbee-ului la pămănt şi anumite încălcări a regulamentului le permite recuperarea 

discului. Ultimate este unic  şi prin felul în care este condus şi  arbitrat, de jucători. Orice jucător 

care se simte victimă a unei greşeli de contact s-au crede că a văzut o încălcare a regulamentului 

la un adversar trebuie să o semnaleze tuturor jucătorilor strigăndu-i cu voce tare, greşeală sau 

încălcare. Jocul este oprit şi repararea greşelii  este discutată  şi aplicat regulamentul. Prima 

echipă cu 13 puncte căştigă meciul.   

 

            

 AVERTISMENT          

 Auto-arbitrajul sunt esenţa jocului.Respectarea regulamentului şi spiritual de 

joc,responsabilitatea aplicării corecte  a regulilor revine fiecăruia dintre jucători. Regulile 

enunţate nu sunt decăt un mijloc de a trasa o linie de conducere a jocului. Acestea oferă 

posibilitatea care permite celor două echipe să se înfrunte în jurul acelor direcţii 

comportamentale cu aceleaşi reguli de conduită. Etica jocului porneşte de la un principiu pe care 

nici unul dintre jucători nu încalcă  în mod intenţionat regulile.În acest sens contrar a ceea ce se 

întămplă în alte sporturi colective,nici o sancţiune nu este prevăzută în regulament.În caz de 

abateri elementele prezentate mai sus, sunt nişte reguli comune tuturor jucătorilor destinate să 

asigure continuitatea jocului.          

             

  INDICAŢII  TERMINOLOGICE      

 În prezentarea regulamentului care urmează noi am optat pentru următorii termini 

,,purtător”- pentru a desemna pe cel care poartă discul. ,,Apărător”-pentru a desemna jucătorul 

care îl apără pe purtătorul frisbeeului în spaţiu apropiat. Această terminologie ne permite să 

păstrăm o unitate cu aceste statuturi şi aceste roluri aşa cum sunt descrise, utilizate, puse în scenă 

conform regulilor de joc, conform cauzelor, greşelilor, remedierilor şi situaţiilor de a 

învăţa,propuse în această lucrare. Vocabularul propriu cărţilor de specialitate,în special acelea 

care tratează sporturile colective a ghidat această alegere.      

             

REGULAMENTUL  SIMPLIFICAT 



             

  SUPRAFAŢA  JOCULUI    

     Are dimensiunea echivalentă a unui teren de handbal.Cele două zone de marcaj(endzones) 

sunt incluse în această suprafaţă. Perimetrul terenului este alcătuit din linii de tuşă şi linii de fund 

care marchează zona de marcare. Acestea din urmă nu fac parte din teren:să ţii piciorul înafara 

liniei înseamnă aut.Linia care separă zona marcată de  restul zonei de joc se numeşte linia zonei 

de marcare.Aceasta poate fi trasată pe sol cu scoth colorat  sau cu jaloane plate.Aceste linii 

măsoară între 5cm-10cm. Ele nu fac parte din zona marcată,a avea piciorul pe linie şi frisbee în 

mână nu reprezintă punct marcat. În jurul terenului se stabileşte un perimetru de securitate situat 

între 1m-5m ,fără obstacole, unde nu se găsesc nici spectatori,nici jucători de rezervă.Cele patru 

colţuri ale porţilor  sunt marcate cu jaloane .        

            

 ANGAJAREA ÎN JOC         

 Fiecare căpitan al celor două echipe propune un frisbee pentru joc,alegerea frisbee -ului 

este făcută în comun.În cazul de neînţelegere se joacă jumătate dintr-un meci cu un Frisbee,iar 

cealaltă jumătate cu celălalt Frisbee.Apoi se realizează o lansare a discului pentru a şti care 

echipă se va angaja în începerea meciului:se poate proceda în două feluri.    

 a) fie un disc este lansat în aer ca o monedă,unul dintre căpitani spune jos (faţa sau 

interiorul discului în sus),sau (sus faţa superioară a discului în sus),în funcţie de rezultat el a 

căştigat sau a pierdut dreptul de a alege rolul pe care echipa sa, îl va juca în lansarea frisbee-ului. 

 b) fie cele două frisbee sunt lansate în acelaşi fel şi în acelaşi timp şi unul dintre căpitani 

spune la fel sau diferit,la fel înseamnă că cele două frisbee cad cu aceeaşi faţă în sus.Căştigătorul 

alege fie să lanseze frisbee-ul,fie să-l primească,fie partea terenului pe care echipa sa să înceapă 

jocul.Pentru a avea avantaje căştigătorul alege de regulă,primirea angajamentului,începănd astfel 

meciul în atac.Anganjamentul constă în o lansare a frisbee-ului de unul din jucători echipei A, 

către jucătorii echipei B.Toţi jucătorii echipei care deschid meciul se află în zona de marcaj a 

lor,unde sunt liberi să se deplaseze cum vor.Jucătorii echipei adverse sunt în acelaşi timp în 

endzones cu un picior pe linia marcată şi trebuie  în mod obligatoriu să stea nemişcaţi.Apărarea 

fiind individuală,fiecare jucător  al echipei angajate  în meci se poziţionează în faţa adversarului 

pe care îl va urmări să nu marcheze.Pasa punerii în joc nu este efectuată decăt după ce purtătorul 

de frisbee a ridicat braţul arătănd celeilalte echipe că este gata să se angajeze în joc.Acest aspect 



nu are loc decăt atunci cănd toţi jucătorii celeilalte echipe a ridicat măna în semn de acord 

(fig.3). 

 

Din momentul în care frisbee-ul ete lansat de jucătorul care face angajamentul,jucătorii 

primitori de frisbee pot să părăsească zona de marcaj,pentru a intra pe teren şi să se aşeze cum 

vor.Dacă un jucător al echipei primitoare prinde frisbee în aria de joc,jocul începe imediat din 

locul primirii,o pasă putănd fi efectuată imediat şi fără oprire.O întrerupere reprezintă faptul că 

apărătorul atinge frisbee din măinile atacantului care îl pierde,apoi începe să numere 1. În acel 

moment toţi jucătorii se pot repune în mişcare.Purtătorul de frisbee dispune de 8secunde pentru a 

face o pasă.După acest termen el pierde frisbee.Dacă jucătorul care primeşte frisbee îl scapă în 

tentativa sa de a-l prinde,echipa sa pierde posesia frisbee-ului.Jocul este reluat printr-o repunere 

din locul în care frisbee-ul a fost pierdut.Dacă un jucător al echipei primitoare atrage frisbee-ul în 

endzones sa,el poate fie să facă pasă spre un partener din locul în care el a prins frisbee(fig.4) 

                           

,fie să alerge spre zona de marcare,în mod perpendicular poziţiei sale,pentru a relua 

meciul cu o repunere.(fig.5)   



                                 

 Dacă frisbee cade pe teren fără să fie atins de un jucător al echipei primitoare, jocul se 

reia printr-o repunere (frisbee este în posesia echipei primitoare) din locul în care frisbee s-a 

oprit. 

Dacă, după ce a atins terenul, discul cade în afară fărăr să fie atins de un jucător, jocul se reia 

printr-o repunere realizată de un jucător al echipei primitoare de la marginea terenului, prin locul 

în care discul a ieşit. (fig.6) 

                                                     

 

Dacă discul iese direct din joc, echipa primitoare poate folosi regula „de mijloc” – un 

jucător cere „mijloc” ridicând mâna în momentul în care discul iese, apoi se va deplasa în centrul 

terenului, perpendicular pe locul prin care discul a ieşit, şi se reia jocul printr- o repunere(fig.7) 

                                                     



Dacă discul iese din teren prin linia din spate sau pe la marginea porţilor fără să atingă 

solul, echipa primitoare poate fie să facă imediat o pasă spre un partener (fig.8) 

 

, fie să alerge spre linia porţii sale cerînd „mijloc”. Astfel discul este repus în joc de pe 

linia zonei de marcaj în centrul terenului. (fig.9). 

 

Dacă frisbee atinge solul şi iese din teren pe lângă zona de marcaj, echipa primitoare 

trebuie să-l readucă în joc din colţul dinaintea zonei. Aceasta zonă de teren este ţinta  tuturor 

angajamentelor, pentru-că obligă echipa primitoare să înceapă jocul în condiţiile cele mai 

defavorabile pentru ea, constrângând-o să-şi dezvolte jocul doar pe o parte a terenului.  

Dacă frisbee atinge solul şi iese de pe teren prin spatele endzone, echipa primitoare 

trebuie să reia jocul de pe linia zonei de marcaj, perpendicular pe locul prin care frisbee a ieşit.  

Greşeli şi abateri (infracţiuni)  

Generalităţi 

      În acest joc se consideră drept greşeală „orice contact fizic între doi jucători ai echipelor 

adverse”, întrucât toate contactele între adversari sunt interzise prin regulament. Jucătorul care a 

provocat întreruperea este responsabil pentru greşeală. Arbitrajul revenindu-le chiar jucătorilor, 



când unul dintre aceştia se simte victima unei greşeli sau este martor, acesta trebiue s-o denunţe, 

strigând „greşeală”, atât de tare încât să fie auzit.                   

        Acest apel trebiue făcut imediat ce greşeala a fost observată şi mai ales dacă pasa a fost 

făcută, şi înainte ca discul să fie prins, interceptat sau căzut la sol. Jocul este astfel îngheţat 

(oprit), jucătorii se străduiesc să se oprească cât mai repede cu putinţă şi rămân nemişcaţi până ce 

rezultatul strigării (apelului) este cunoscut. 

          Dacă un atacant strigă GREŞEALĂ, dar nici coechipierii săi, nici adversarii nu-l aud, el 

trebuie să rămână pe loc  cu apărătorul care-l marchează şi să aştepte ca toţi jucătorii prezenţi pe 

teren să-şi dea seama de ceea ce se întâmplă.El recuperează frisbee-ul şi jucătorii încearcă să se 

reaşeze în locul în care erau înainte de apel. 

Dacă cei doi jucători (victima şi făptaşul) cad de acord asupra greşelii, purtătorul 

păstrează sau recuperează frisbee. Apărătorul face o întrrupere , strigă disc la , reîncepe să 

numere şi partida se reia. 

Dacă cei doi jucători (victima şi făptaşul) nu cad de acord, frisbee ajunge la ultimul 

posesor de dinaintea apelului, jocul reîncepe printr-o întrerupere, purtătorul fiind numărat „1”. 

              Dacă un apărător strigă greşeaşă. Jocul se opreşte ca în cazul precedent. Frisbee rămâne 

în posesia purtătorului (sau a jucătorului care îl avea înainte să apară contestaţia). Jocul se reia 

printr-o întrerupere,şi începe numărarea „1” . 

  De orice natură ar fi, abaterea (infracţiunea) reprezintă o încălcare a regulamentului. 

Aceasta poate fi semnalată de oricare jucător aflat pe teren dacă este martor. Aceasta implică o 

negociere: 

- dacă jucătorii (făptaşul, martorul) sunt de acord, frisbee-ul rămâne în posesia făptaşului, 

care îşi reface comportamentul sau se reaşează unde trebuie şi jocul se reia printr-o 

repunere, numărat „1”. 

- dacă jucătorii nu sunt de acord, frisbee se reîntoarce la ultimul posesor de dinantea 

apelului de greşeală, iar jocul reîncepe  purtătorul fiind numărat „1”. 



Atunci când o greşeală este comisă şi nu este semnalată, făptaşul, conştient de greşeala sa, 

informează victima. Când un jucător debutant face o greşeală sau o abatere datorate lipsei de 

experienţă, jocul trebuie oprit strigând „greşeală” şi i se explică eroarea. 

  

 DREPTURILE INTERDICŢIILE ATACANŢILOR 

Atacanţii pot să meargă unde vor pe toată suprafaţa terenului, căci nu există limită de 

deplasare sau de plasare (acest joc nu presupune reguli privind zonă interzisă sau acces limitat). 

Începând cu momentul în care un atacant are discul în mână, acesta se numeşte 

„purtător”. Când este marcat de un apărător care îl „numără” cu voce tare, el are 8 secunde 

pentru a face o pasă. Dacă apărătorul nu numără sau nu  numără cu voce tare, purtătorul poate să 

păstreze frisbee-ul cât doreşte. 

Dacă el nu a lansat discul la începutul strigării cuvântului „8”, pronunţat de apărător, 

acesta strigă time out iar purtătorul pierde discul şi are loc o schimbare d rol cu lansare. Când un 

atacant ţine un frisbee în acelaşi timp cu un apărător, frisbee îi revine atacantului.  Jocul se reia 

printr-o repunere. Avantajul este întotdeauna acordat echipei atacante: de fapt, „obstrucţionarea” 

fiind strict interzisă, considerăm că apărătorul deţinând frisbee-ul în acelaşi timp cu atacantul, l-a 

jenat pe acesta. 

Purtătorul trebuie, dacă prinde frisbee-ul în mers, să se oprească cât mai repede posibil. Îi 

sunt admişi câţiva paşi pentru a se stabiliza: acest fapt se numeşte călătorie  Odată imobilizat, 

purtătorul alege (ia poziţia) piciorul de pivot  (piciorul care rămâne în contact cu solul când 

jucătorul realizează un pivot) şi nu îşi mai schimbă poziţia până face o pasă. 

Un purtător urmărit în acelaşi timp de doi apărători (situaţi la cel puţin 3m de el) poate 

solicita „dublu atelaj. Jocul reîncepe printr-o repunere numarată „1”, cu un singur apărător. Dacă 

un apărător atinge frisbee-ul din mâinile purtătorului şi îl obligă (pe purtător) să-l lanseze, 

purtătorul strigă „salt”. Frisbee-ul îi revine şi jocul se reia printr-o repunere. 



Un atacant care tocmai a lansat frisbee-ul, şi pentru care apărătorul cere o schimbare de 

rol pentru numărarea ajunsă la’’8’’ , poate contesta această decizie dacă estimează că a pasat la 

„7” : 

-dacă pasa sa este ratată, are loc o întoarcere şi jocul continuă din locul în care se găseşte frisbee-

ul. 

-dacă pasa sa ajunge la destinaţie, jocul este oprit şi frisbee-ul îi revine. Are loc o repunere şi 

apărătorul reia jocul numărând „6” .Un atacant poate să atingă de mai multe ori la rând discul 

pentru a-l controla . 

Un atacant poate să paseze frisbee-ul mergând (alergând) fără să se oprească . 

Un atacant nu poate să-şi împingă apărătorul nici să-l „pivoteze în acel loc”, începând cu 

momentul în care apărătorul şi-a stabilizat poziţia  şi menţine distanţa care-l separă de atacant. 

Acesta din urmă nu poate reduce distanţa spaţiu între atacant şi apărător. Dacă atacantul rupe 

această distanţă (realizând un fel de trecere în forţă), apărătorul strigă fault. Dacă apărătorul 

numără prea repede, purtătorul poate striga „numărare rapidă”. Astfel apărătorul trebuie să reia 

numărătoarea eliminând 2 secunde. Exemplu:se numără 1,2,3,4,5, apel „numărătoare 

rapidă”:oprirea jocului şi reluarea jocului de la „3”...  

Dacă un atacan este deranjat de un apărător în timp ce încearcă, în aer sau la sol, să apuce 

frisbee-ul, el strigă „greşeală”. Jocul se opreşte şi, după negociere, jucătorul care a strigat 

greşeala recuperează discul. Jocul este reluat printr-o repunere. 

           

 DREPTURILE ŞI INTERDICŢIILE APĂRĂTORILOR 

Un singur apărător poate presa purtătorul discului, adică să fie într-o acţiune defensivă 

asupra purtătorului, la cel puţin 3m de acesta. 

Apărătorul, în poziţie defensivă, trebuie să ţină o distanţă de un disc a purtătorului (fie de cel 

mult sau cel puţin 30 cm): 

-fără să-l atingă; 



-fără să împingă cu piciorul;  

.-fără să-şi pună braţele în acţiune; 

-fără a atinge discul, cât timp este în măna purtătorului; 

Daca sunt încălcate aceste regulu, purtătorul strigă „greşeală”. 

Începând din momentul în care el se găseşte la cel puţin 3m  de purtător, apărătorul poate 

începe să numere. El trebuie să strige cu voce tare „1”, apoi 2,3,4,5,6,7,8 în ritm de secunde. 

Atacantul trebuie sa facă o pasă înainte de 8 , dacă nu are loc o întoarcere . 

Un apărător nu poate împiedica un atacant să ţină frisbee-ul sub el . În schimb, el are 

acces la spaţiul vertical aerian de sub atacant a prinde frisbee-ul dacă nu atinge atacantul. 

Dacă un apărător prinde frisbee-ul în zona sa, interceptând pasa celor doi atacanţi, el are 

de ales între a continua jocul imediat din locul prinderii , sau să repună discul în joc de pe linia 

zonei de marcaj în mod perpendicular locului unde a fost prins. 

 

Dacă un atacant este împins de un apărător în afara terenului în timp ce este aproape de a 

prinde frisbee-ul, el poate striga „greşeală”. Dacă greşeala este recunoscută, jocul se reia printr-o 

repunere din locul în care frisbee se afla. Dacă acest fapt are loc într-o poartă şi greşeala este 

recunoscută, punctul este acordat. 

Un apărător poate striga greşeală dacă el este oprit să preia frisbee şi dacă este jenat sau 

împiedicat de un atacant.  

 

    PRINCIPALELE INFRACŢIUNI 

Acestea sunt strigate de oricare dintre jucătorii aflaţi pe teren şi care asistă la comiterea 

unei abateri. 

A merge 



-sancţionează un lucru foarte important-primitorul în mişcare face mai mulţi paşi decât cei 

necesari pentru a se opri.  

-sancţionează un jucător care face un pas în mişcare după doi de sprijin la sol 

-sancţionează un jucător care schimbă, decalează sau deplasează piciorul de pivot. 

În toate aceste cazuri, frisbee rămâne în posesia jucătorului vinovat. În al treilea caz, 

jucătorul este avertizat că va fi numărat. După apelul greşelii, numărarea se reia de unde se afla. 

 

Blocaj 

-sancţionează o obstrucţie realizată de un apărător asupra unui atacant nepurtător, împiedicându-l 

să se deplaseze unde doreşte. 

- sancţionează o obstrucţie realizată de un atacant asupra unui apărător, împiedicându-l să se 

deplaseze unde doreşte (tip blocaj în baschet) 

Jucătorul victimă strigă blocaj, jocul se opreşte (fiecare se opreşte cât mai repede cu 

putinţă). Jocul se reia printr-o repunere. 

Când o greşeală, o infracţiune,un blocaj sunt semnalate în timp ce frisbee este în aer, 

jocul continuă până ce frisbee este prins sau cade la sol . 

Dacă echipa, care semnalează o greşeală, o infracţiune sau un blocaj, prinde frisbee în 

momentul strigării, jocul continuă, apelul este anulat(este regula avantajului). 

Dacă esistă o greşeală simultană a unui atacant şi a unui apărător, frisbee-ul revine 

jucătorului care îl deţinea înainte.  

             

 IEŞIRILE DIN TEREN 

Un disc poate zbura în afara terenului fără să fie aut sau „dincolo de limită”. De fapt, un 

frisbee este considerat că este în afară doar atunci când atinge un oarecare obstacol situat în afra 

terenului sau solul din afara terenului. 



Altfel zis, un frisbee poate ieşi din teren zburând, apoi revine în zona jocului fiind 

considerat încă în joc. 

Un apărător poate ieşi din teren pentru a intercepta un frisbee. Un atacant, în schimb, nu 

poate interveni asupra unui frisbee decât în interiorul terenului. Cu alte cuvinte, el are dreptul de 

a sări pentru a acţiona asupra discului aflat în aer, în afara terenului, chiar dacă revine fără disc. 

Astfel, discul este considerat afară şi are loc un schimb de rol(atacant-apărător). 

Un atacant poate prinde un disc de pe marginea terenului, punând un picior pe teren şi 

altul în afară fără a fi declarat „afară”. Se consideră că primul picior pus este acela de pivot şi că 

celălalt este piciorul mobil. Astfel, putem realiza un pivot punând piciorul mobil în afara 

terenului, fără a fi „afară”. 

Un atacant poate prinde frisbee-ul în teren şi să se oprească în afara terenului după câţiva 

paşi necesari pentru oprire, el nu este declarat în afară. El se mulţumeşte să reia jocul, piciorul de 

pivot fiind acolo unde el a depăşit linia de tuşă, în interiorul terenului. Jocul se reia printr-o 

repunere. 

În timpul jocului, când un frisbee iese direct fără a fi atins de un apărător, acesta revine 

apărătorilor.Este repus în joc din locul în care a părăsit terenul. Jocul se reia printr-o  repunere, 

(fig.10) 

 

Dacă frisbee-ul a ieşit după ce a fost atins de un apărător, este repus în joc, de la marginea 

terenului, perpendicular pe locul în care a avut loc contactul apărător-frisbee. Jocul se reia printr-

o repunere efectuată de apărător sau de adversarii săi. (fig.11) 



 

 

MARCAREA 

Un punct este marcat de o echipă când un jucător face o pasă unuia dintre partenerii săi 

care se găseşte în zona adversă şi care prinde frisbee-ul în aruncare. 

Pentru a putea fi considerat ca fiind în poarta adversă, trebuie să intre în contact cu solul 

zonei de marcaj adverse prin cel puţin o atingere de la primirea discului. 

Dacă frisbee-ul este prins de un jucător (fără atingerea solului, în aer, în încercarea de a 

sări), punctul este validat dacă primul picior pus pe sol de un jucător când revine, este în zona de 

marcaj. De reamintit că liniile zonii nu fac parte din aceasta. 

Când un atacant primeşte frisbee-ul în mişcare înaintea liniei zonei de marcaj şi dacă 

elanul său îl duce în zonă, el nu marchează punctul şi trebuie să se replaseze la linia zonei de 

marcaj. Jocul este reluat imediat printr-o repunere. 

În schimb, dacă un apărător strigă „blocaj” pentru acest fapt, atacantul se întoarce la 

primul său punct de contact cu solul, cu frisbee în mână. 

Dacă un apărător interceptează pasa unui atacant spre un alt atacant în zona atacanţilor, 

chiar dacă frisbee-ul nu cade , jocul se opreşte. Apărătorul păstrează discul şi-l repune în joc de 

pe linia zonei în apropierea interceptării sale. Jocul este reluat imediat printr-o repunere. 

Dacă un atacant prinde frisbee-ul lansat de unul dintre partenerii săi în zona pe care o 

atacă, dar dacă face apoi o pasă unuia dintre partenerii săi şi pasa nu ajunge, nu se consideră 

punct. Pentru ca un punct să fie marcat, trebiue ca jucătorul care primeşte pasa , să fie pe deplin 

conştient de poziţia sa şi să ţină frisbee-ul cel puţin 3 secunde în mână. 



 

SCHIMBAREA DE ROL 

De fiecare dată când un punct este marcat, echipele shimbă terenul-echipa care a marcat 

se duce în zona de marcaj unde tocmai a marcat şi se instalează. Echipa care a primit punct se 

duce în cealaltă zonă. 

De la începutul meciului sau de la reluarea acestuia după marcarea punctelor, când doi 

jucători care formează binomul (cuplul) „atacant-apărător” se reîntâlnesc pe teren, ei îşi dau 

mâna în semn de fair-play. 

Schimbare de rol (atacant-apărător) 

Acest termen desemnează schimbarea de rol atacnt-apărător în urma pierderii frisbee-

ului. Frisbee-ul este pierdut de o echipă, când: 

 - cade pe sol ( în teren sau în zona de marcaj, sau în afara terenului),o cădere pe sol poate 

fi datorată ca urmare a unei pase ratate  ( Frisbee-ul lansat direct pe sol) sau ca urmare  a unei 

prinderi ratate (primitorul scapă pasa Frisbee-ului) sau ca urmare a unei intercepţii fără control 

din partea adversarului          

 -atinge plafonul sau un obstacol de pe teren 

-adversarul reuşeşte o interceptare 

-atacantul reprinde discul 

-atinge plafonul sau un obstacol de pe teren 

-adversarul reuşeşte o interceptare 

-atacantul reprinde discul 

-frisbee-ul este pasat din mână în mână între parteneri 

-purtătorul este numărat  pănă la„8” 

-un jucător strigă timp mort  



 

De fiecare dată când un disc este recuperat de la sol, jocul poate reîncepe printr-o 

autorepunere. Asta înseamnă ca putătorul atinge solul cu discul pentru a arăta tuturor că el 

reîncepe jocul,  apoi poate face o pasă fără să aştepte să existe vreun apărător lângă el.  

Pentru apelurile de greşeală şi/sau ieşiri din teren, jocul se reia printr-o repunere 

declanşată de apărător. 

 

TIME OUT (PAUZE) ŞI REAMPLASĂRILE 

Fiecare echipă are dreptul de a cere un timp mort în timpul meciului (2minute). Acesta 

trebuie cerut de un jucător după un punct marcat şi înainte de schimbarea poziţiei în teren. 

Jucătorul strigă „time out” (pauză) şi face un T cu mâinile. 

Fiecare echipă poate realiza oricâte reamplasări vrea în timpul meciului şi poate să 

schimbe câţi jucători doreşte. Acestea sunt posibile după un punct marcat şi înaintea 

repoziţionării . 

 

CÂŞTIGAREA MECIULUI 

Fiecare punct marcat numără 1punct la scor.Meciul este câştigat de prima echipă care a 

marcat 13 puncte sau care ajunge la sfârşitul timpului de joc (în general 30 minute) cu cel mai 

mare scor şi cu 2 puncte mai mult.Acest final de meci se numeşte „cap”. 

Dacă la sfârşitul celor 30 de minute regulamentare de joc niciuna dintre cele 2 echipe nu 

a obţinut 13 puncte şi nu există 3 puncte departajare, jocul se termină atunci când se marchează 

un punct. Jocul continuă până când una dintre cele 2 echipe atinge scorul cel mai mare afişat pe 

tabloul de marcaj, la sfârşitul timpului +2 puncte. Această practică numită „cap” este anunţată la 

începutul întâlnirii „13 puncte sau 30 de minute +2 puncte.     

 Exemplu 1.  La începutul celor 25 minute echipa A conduce cu 13 puncte la 5 puncte 

echipa A a căştigat meciul . 



Exemplu 2 . După 30 minute de joc dacă scorul este de 7 ptuncte pentru echipa A şi de 5 

puncte pentru echipa B se va termina partida în curs . Echipa A va căştiga meciul cu 8 puncte la 

5 puncte dacă ea marchează . Dacă echipa B marchează, scorul este 7 puncte la 6 puncte pe 

tabela de marcaj atunci se va anunţa "cap de 9"( adică 2 puncte în plus faţă de cel mai înalt scor). 

 

Echipa care ajunge prima la 9 puncte căştigă meciul aceasta implicănd că există între ele 

3 puncte consecutive fară a se primi mai mult de 1 punct ,astfel cele 2 echipe pot încă să căştige . 

Putem avea  prelungiri şi să declarăm "cap de 9"sau 5 minute  .Echipa căştigătoare va fi aceea 

care va ajunge prima la 9 şi care va avea scorul cel mai ridicat la sfărşitul celor 5 minute 

suplimentare. Meciul se termină imediat dacă al 9-lea punct este marcat sau după ce sau scurs 

cele 5 minute , de această dată fără a se mai termina acţiunea în curs . în exemplu nostru sau cănd 

scorul este de 7 la 5 este suficient ca echipa A să nu încaseze un punct pe parcursul celor 5 

minute de joc restante . Echipa B poate şi ea căşiga cu 8 la 7 dacă ea marchează 2 puncte 

consecutive fără a mai primi  nici unul în timpul celor 5 minute de joc rămase. 

 

 SFĂRŞITU JOCULUI 

La sfărşitul fiecărei partide cele 2 echipe se reunesc în cerc în jurul frisbee –ului pus pe 

sol . Căpitanii şi apoi ceilalţi jucători se întalnesc . Ei se felicită tacit schimbănd impresii si 

precizări tehnice regulamentare . Înainte de a ieşi jucatorii se aplaudă şi apoi se ating pe mână 

cele 2 echipe se mişcă în sens invers în  jurul discului  (fig.12).     

   

 

 



 

ARBITRAJUL 

Înainte de meci putem să desemnăm unul sau mai mulţi observatori, aceşti jucători pot să 

decidă ceea ce trebuie făcut în caz de incertitudine vis-a-vi de regulament sau în caz de 

contestaţii litigioase . Decizia luată si spusă de către observatori trebuie să fie acceptată de toţi 

jucătorii .  

                                                          REGULAMENTUL 

Aceste reguli, destinate nivelului 1 ( şi primelor lecţii din nivelul 2 ) permit ca jocul să fie 

mult mai accesibil pentru elevi şi progresul să fie mai uşor de obţinut .  

Fiecare echipă pe parcursul meciului are acelaşi scop . Echipa care marchează se întoarce 

în zona de marcare pentru angajare. 

Aceasta favorizează urmărirea elevilor şi contribuie la schimburile de roluri atacant - 

apărător.Distanţa de şarjă între purtător şi apărătorul la presiunea acestuia este de un  braţ întins 

plus discul fie de +/- 1 m  sau de +/- 30 cm .La această distanţă riscurile de a greşi facilitează 

pivotul purtător.  

Frisbee   rămăne în posesia unui jucător care îl aruncă după ce l-a primit dintr-o pasă de 

la unul dintre partenerii săi . Jocul se reia printr-o repunere  dar nu este întrerupt. Aceasta 

permite un plus de continuitate în joc .Jocul se reia din punctul de unde a atins solul sau de unde 

a fost imobilizat.Aceasta permite ca jocul să se liniştească dănd timp de oprire foarte important si 

evitănd  grăbirea spre frisbee în timp ce acesta rulează pe sol.Jucătorul care marchează (şi care 

prinde frisbee-ul de la adversar este acela care se va angaja pentru reluarea meciului. Aceasta 

permite ca toţi jucătorii să se angajeze şi să se înfrunte pentru a realiza o pasă căt mai lungă . 

Purtătorul frisbee-ului trebuie  să paseze în mai puţin de 10 secunde pentru a nu pierde frisbee-ul. 

Aceasta permite purtătorului să aibă suficient timp pentru a găsi o ţintă şi pentru a se poziţiona 

corect înainte de a pasa . Cei care nu sunt purtători au suficient timp pentru a se demarca. În 

cazul jocurilor 3 contra 3 pe un teren redus sau în cazul de 4 contra 4 pe un teren mare Frisbee-ul 

trebuie neapărat să atingă solul la jumătatea terenului înainte de a fi pus în angajare. Aceasta 

permite echipei care tocmai a  încasat un punct şi care va reprimi frisbee-ul să nu întărzie atacul 



echipei adverse. O pierdere a Frisbee-ului la mijlocul terenului nu atrage după sine un punct aşa 

cum se întamplă în mod obligatoriu cănd această pierdere se face în apropierea propiului teren. 

În cazul jocului pe un teren mare frisbeeul trebuie să  atingă solul înainte de mijlocul terenului . 

La nivelul 1 în cazul în care Frisbee-ul iese pe o parte a terenului repunerea se face prin centrul 

terenului pentru a facilita pasa (regula mijlocului permanent).  

O pasă la unul dintre parteneri , iar dacă pasa nu ajunge nu va exista punct.  Pentru ca 

punctul să fie marcat trebuie ca jucătorul care primeşte pasa să fie conştient de poziţia sa şi să 

controleze Frisbee-ul foarte repede sau în minim 3 secunde . 

 

  

           


