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SYGNAŁY W ULTIMATE

1. Foul
“Faul”

Przytrzymaj jedną rękę na 
wprost i uderz w nią drugim 
przedramieniem w poprzek

4. Contest
“Nie zgadzam się”

Dwie pięści zderzone ze sobą 
przed klatką piersiową, grzbiet 
dłoni skierowany na zewnątrz

7. In/Out-of-bounds –
Out of end zone

“W polu” “Poza boiskiem”
Wyceluj jedną wyciągniętą ręką (płaską 
dłonią, kciuk równolegle do palców) w 

kierunku pola gry (In/w polu) lub z dala od 
boiska (Out-of-bounds /Poza boiskiem).

10. Pick 
“Pick”

Podniesione ramiona zgięte w 
łokciach, pięści zwrócone w 

stronę głowy

2. Violation
“Naruszenie”

Ręce nad głową tworzące V, 
zamknięte pięści

5. Uncontested
“Masz rację” 

Przedramiona wyciągnięte 
przed ciało, łokcie ciasno przy 
tułowiu z wewnętrzna częścią 
dłoni skierowanymi do góry

8. Disc down
“Ziemia”

Wyceluj wyprostowanym 
ramieniem w dół pod kątem 45 
stopni z wyciągniętym palcem 

wskazującym

11. Travel 
“Kroki”

Robienie tzw. „młynka/ 
kołowrotka” nadgarstkami z 

zaciśniętymi pięściami

3. Goal
“Punkt”

Podniesione obie ręce, 
całkowicie wyciągnięte, prosto 
w górę, dłonie skierowane do 

wewnątrz

6. Retracted/Play On 
“Wycofany” “Gramy dalej” 

Rozległy ruch krzyżujący obu 
rąk wyciągniętych w przód ciała

9. Disc up
“W górze”

Łokieć skierowany w dół, 
przedramię pionowo, palec 

wskazujący skierowany w górę

12. Marking Infraction 
“Nieprzepisowe markowanie”

Ramiona wyciągnięte do boku, 
dłonie zwrócone do przodu
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13 Turnover 
“Strata”

Prawe ramię wyciągnięte przed 
ciałem, dłoń skierowana do 

góry, a następnie obrócona w 
dół

16. Time-out 
“Czas / przerwa”

Utwórz T za pomocą rąk lub ręki 
i dysku

19. 4 men, 3 women
“4 mężczyzn na linii”

Dłonie razem, ramiona 
uniesione prosto nad głową

22. Match Point 
“Punkt meczowy”

Oba ramiona skierowane 
prosto w lewo, dłonie 

skierowane w dół

14. Timing Violation 
Naruszenie liczenia

Dotknij głowy otwartą ręką

17. Spirit of the Game Stoppage
Zatrzymanie “Spirit of the Game” 

ą

20. 3 men, 4 women
“4 kobiety na linii”

Ręce splecione i uniesione nad 
głową, ręce zgięte

23. Who made the call 
“Kto zgłosił przewinienie/zdarzenie” 
Wskazanie dwoma rękami prosto 

w kierunku strefy końcowej bronionej 
przez drużynę

15. Off side
“Spalony”

Ramiona skrzyżowane nad 
głową "X", z dłońmi zaciśniętymi 

w pięści

18. Stoppage 
“Zatrzymanie gry” 

 Ręce złożone za głowę, łokcie 
na boki

21. Play has stopped
„Gra się zatrzymała”

Ruch krzyżujący wyciągniętych 
ramion nad głową
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