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Vš Vilniaus diskgolfo klubas registruotas 2014 m. kovo 10 d.
Steigimo dokumentuose Klubas
nusibrėžė tokias veiklos kryptis:
organizuoti diskgolfo renginius ir
dalyvauti tokiuose renginiuose
populiarinanti diskgolfą
plėtoti diskgolfo infrastrukt rą,
par pinti reikiamų sporto prekių

palaikyti ryšius su
sportininkais, sporto klubais ir
panašiomis organizacijomis
Lietuvoje ir užsienyje
r pintis aplinka

organizuoti turiningą
vaikų ir suaugusiųjų
laisvalaik
skatinti sveiką
gyvenimo b dą,
bendruomeninius
ryšius
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KLUBO NARIAI

2014 m. Klubas turėjo 25 narius.
Iš jų 9 buvo PDGA nariai
(skliausteliuose - reitingas):
Gabrielius Gricius (971)
Mindaugas Pošius (948)
Tadas selis (935)
Darius Gricius (928)
Pranciškus Gricius (924)
Aurelijus Zinkevičius (906)
Karolis Bareikis (853)
Skirmantas Bikelis (817)
Jaroslavas Bogdzevičius (710)

Klubo narių dauguma yra 26-39
metų amžiaus. Viena priežasčių,
kodėl Klube nedaug moksleiviško
ar studentiško amžiaus žaidėjų, ko
gero, yra tai, kad P čkorių parkas
yra atokioje vietoje, sunkiai
pasiekiamas viešuoju transportu.
Atidarius Realco diskgolfo parką,
2015 m. jame „paleidusį HCP
lygą, taip pat gyvendinus PDGA
Innovation Grants projektą, galima
tikėtis Klube sulaukti daugiau
jaunimo.
B tų puikui Klube sulaukti ir vyresnio amžiaus žaidėjų. Aktyvaus laisvalaikio tradicija tarp
vyresnio amžiaus žmonių dar menkai prigijus Lietuvoje. O diskgolfas labai tinkamas šiai
tradicijai kurti, nes tai sportas visam gyvenimui.
Taip pat tikimės Klube sulaukti daugiau moterų.
Kai kurie Klubo narių pasiekimai 2014 metais
2014 m. Ženevoje vyko išskirtinis diskgolfo turnyras - Europos čempionatas, kuriame dalyvavo
net penki lietuviai ir visi jie VDGK nariai. MPO divizione dalyvavo Gabrielius (21 vt.),
Mindaugas (46) ir Tadas (78), MPM – Darius (25), MJ1 – Pranciškus (12).
Vienos pagrindinių sezono varžybų yra Baltic Sea Tour, kuriose dalyvauja visi Klubo nariai.
2014 m. šio turnyro nugalėtoju tapo Gabrielius. Mindaugas, Pranciškus ir Tadas taip pat pateko
tarp galutinės skaitos MPO top-10 žaidėjų. Darius MPM divizione užėmė antrą vietą. Otilija
Stanelienė užėmė 8 vietą FPO divizione.
Pagrindinėse nacionalinėse varžybose Lietuvos diskgolfo čempionate 2014 m. MPO čempiono
titulą apgynė Gabrielius, sidabras teko Mindaugui, bronza Tadui. FPO auksas teko Otilijai, o
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bronza Jolitai Puzonaitei. Tarp iki 13 metų amžiaus žaidėjų trečią vietą užėmė jauniausias Klubo
narys – 7 su puse metų Vėjas selis.
Prie egzotiškesnių pasiekimų paminėtinas Gabrieliaus sidabras, Dariaus bronza ir Pranciškaus
ketvirta vieta atvirajame Italijos diskgolfo čempionate, kuriame jie nusileido tik vienam
geriausių pasaulio žaidėjų profesionalui amerikiečiui Nikko Locastro. Tiesa, turnyro intrigą kiek
sumenkino aplinkybė, kad čempionato Atvirajame divizione be amerikiečio ir lietuvių dalyvavo
tik vienas žaidėjas iš Italijos 
KLUBO DALININKAI IR DARBUOTOJAI
Klubo steigėju ir vieninteliu dalininku yra Darius Gricius. Per 2014 metus dalininko kapitalas
nekito, buvo 500 Lt.
Nuo registravimo dienos Klubo direktoriaus pareigas eina Skirmantas Bikelis. Tai vienintelis
Klubo etatinis darbuotojas. Pagal darbo sutart direktorius dirba minimalų laiką (1 val. per mėn.)
už minimalų darbo užmokest . Per 2014 m., t. .y. kovo – gruodžio mėnesiais Klubas išleido
direktoriaus darbo užmokesčiui ( skaitant su juo susijusius mokesčius) iš viso 81 litą.
KLUBO VEIKLOS
Turnyrų organizavimas
Diskgolfo turnyrų organizavimas yra pagrindinė Klubo veikla.
Vilniuje 2014 metais Klubas organizavo vieną tarptautin PDGA sankcionuotą turnyrą –
Prodiscus Baltic Sea Tour Vilnius Open (rugsėjo 27-28 dienomis P čkorių DG parke), kuriame
dalyvavo 79 žaidėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Rusijos.
Klubas Vilniuje suorganizavo ir du vietinius turnyrus: „Laisvės diskaiį Vasario 16-ajai paminėti
(P čkorių DG parke, apie 20 dalyvių) ir Dvejetų turnyrą - vasaros palydėtuves (tame pačiame
parke, 14 porų).
Taip pat P čkorių DG parke Klubas organizavo savaitinės Vilniaus HCP lygos varžybas,
vykstančias sekmadieniais visus metus, o šiltuoju metų laiku – ir trečiadieniais. Iš viso 2014
metais vyko 76 HCP lygos žaidimai, juose sudalyvavo 100 unikalių žaidėjų, o vidutiniškai
viename žaidime žaidė kiek daugiau nei 13 diskgolfo mėgėjų. Buvo žaidžiama bet kokiu oru
(kartą netgi spaudžiant -14 C šalčiui). Gausiausiai žaidėjų susirinkdavo, žinoma, kai b davo
giedra, šilta ir tyku. rekordin žaidimą balandžio 6 dieną susirinko žaisti 31 žaidėjas!
Naujai atidarytame Realco DG parke Klubas taip pat organizavo ar prisidėjo prie poros Parko
populiarinimui skirtų žaidimų.
Paminėtini ir keli Urban diskgolfo žaidimai improvizuotomis trasomis miesto centre ankstyvais
vasaros rytais, dar iki pabundant miestui.
Klubas prisideda prie turnyrų organizavimo ir kitur Lietuvoje. Nedožinkos DG parke Zarasų
rajone Klubas prisidėjo prie dviejų PDGA sankcionuotų turnyrų organizavimo: Prodiscus Baltic
Sea Tour Zarasai Open (balandžio 26-27 dienomis, 81 žaidėjas) ir Lietuvos diskgolfo
čempionato (liepos 12-13 dienomis, 51 žaidėjas). Paminėtini ir tame pačiame DG parke vykę DG
populiarinimo turnyrai „Bitėsį ir „Tranaiį (kovo 29 ir 30 d.), prie kurių organizavimo savo ranką
pridėjo ir VDGK.
Rūpinimasis diskgolfo infrastruktūra, reikmenimis
Ko gero, vienas reikšmingiausių diskgolfo vykių Vilniuje 2014 metais buvo pirmojo
stacionaraus DG parko - Realco DG parko – rengimas ir atidarymas spalio 11 dieną. Š parką
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Vilniui ir Realco Ozo gyvenamųjų namų kvartalo bendruomenei padovanojo Realco bendrovė,
kvėpta ir konsultuojama VDGK.
Gruodžio vidury Klubą pasiekė žinia iš PDGA, kad Klubo paraiška pripažinta viena iš penkių
nugalėtojų pasaulinėje PDGA Innovation Grants programoje. Pagal šią programą Klubas
sipareigojo už programos skirtus $500 par pinti diskgolfo diskų netoli Realco DG parko
esančioms vaikų staigoms - dienos centrui „Sotasį ir Vilniaus Licėjui, o taip pat supažindinti šių
staigų vaikus ir darbuotojus su diskgolfo žaidimu.
Tikimės, kad tiek atidarytas nuolatinis ir miestiečiams lengvai pasiekiamas DG parkas, tiek diskų
par pinimas ir diskgolfo pristatymas vaikų staigoms stipriai prisidės prie DG populiarėjimo
Vilniaus mieste.
Paminėtina ir tai, kad Klubo prisideda prie P čkorių DG parko tvarkymo prieš turnyrus ir ne tik.

Informacijos apie diskgolfą sklaida
Klubas administruoja informacijos sklaidos kanalus, kurie naudojami ne tik Klubo, bet ir kitų
Lietuvos diskgolfo entuziastų naujienoms skelbti.
Klubas išlaiko ir administruoja tinklap www.discgolf.lt, kuris šiais metais buvo atnaujintas.
Klubas administruoja Facebook puslap www.facebook.com/discgolf.lt Nuo Klubo steigimo iki
2014 m. pabaigos FB puslap „mėgstančiųį profilių pagausėjo nuo 114 iki 219. Populiariausius
rašus perži ri apie 1200 profilių.
Informacija apie svarbiausius Klubo ir Lietuvos diskgolfo vykius platinama ir pranešimais
spaudai, kurie publikuojami nacionaliniuose interneto portaluose (delfi.lt, lrytas.lt, 15min.lt ir
kt.).
2014 m. diskgolfą pristatinėjome tokiuose renginiuose kaip Adventur 2014, Vilniaus sporto
mugė 2014, „Sekmadienis – sporto dienaį.
Ryšių palaikymas su kitais sportininkais, lygomis, organizacijomis
VDGK palaiko glaudžius ryšius tiek su kitais diskgolfo entuziastais Lietuvoje, kurie yra susib rę
daugiausiai Zarasų (nuo 2003 m.) bei Jonavos (nuo 2014 m.) rajonuose, tiek užsienyje – visų
pirma, Baltic Sea Tour dalyvaujančiose valstybėse (Latvija, Estija, Suomija, Rusija). Klubo
steigėjas Darius Gricius yra visos Lietuvos diskgolfo koordinatorius bei viso Baltic Sea Tour
direktorius.
Pagrindinė ryšių palaikymo forma yra bendras turnyrų organizavimas, dalyvavimas juose. Čia
atskirai paminėtinas penkių Klubo narių dalyvavimas Europos diskgolfo čempionate Ženevoje,
taip pat minėta klubo narių kelionė
Italijos čempionatą. Tačiau tuo bendravimas ir
bendradarbiavimas anaiptol neapsiriboja.
Pažymėtina, kad 2014 m. buvo patenkinta paraiška Vilniuje organizuoti EuroTour etapą. Taigi
VDGK gaus progą priimti ir užmegzti ar sustiprinti ryšius su aukščiausio lygio sportininkais iš
visos Europos.
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KLUBO TURTAS IR FINANSAI
Ilgalaikio turto Klubas per 2014 m. ne gijo ir neperleido.
Klubo pajamas 2014 m. sudarė steigėjo našas (500 Lt), Klubo narystės mokesčiai (2152 Lt) ir
metų pabaigoje VMI pervesta gauta parama – 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio (1 257,04 Lt).
Atskirai paminėtinos lėšos, gautos PDGA Innovation Grant projektui gyvendinti ($ 492,71, t. y.
1379,59 Lt). Šis projektas bus gyvendintas 2015 m. pradžioje.

Klubo išlaidas sudarė Klubo steigimo išlaidos (548 Lt), Klubo direktoriaus darbo
užmokestis ir su tuo susiję mokesčiai (80,51 Lt), išlaidos turnyrų prizams (58 Lt), Klubo
atributikai (108,9 Lt), dalyvio mokestis sporto populiarinimo renginyje (100 Lt).

Per 2014 m. Klubui pavyko sukaupti tam tikrą finansin rezervą, kuris, kartu su 2015 m.
pajamomis leis 2015 m. imtis stambių turnyrų organizavimo (EuroTour Lithuanian Open,
Prodiscus Baltic Sea Tour Vilnius Open), kitų turnyrų organizavimo, leis gerinti P čkorių
diskgolfo parko infrastrukt rą (pvz., spręsti patalpų krepšiams sandėliuoti klausimą) ir
gyvendinti kitas Klubo veiklas diskgolfo naudai.
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ŽVILGSNIS Į 2015 METUS
2015 m. vienas didžiausių išš kių bus EuroTour Lithuanian Open organizavimas. Taip pat bus
rengiami tradiciniai turnyrai (Baltic Sea Tour etapai, Lietuvos čempionatas, Naujametis Flame in
Glove bei Vasario 16 žaidimas) ir kuriamos naujos turnyrų tradicijos (kaip antai – Lietuvos
diskgolfo žiemos čempionatas, Klubo gimtadienio/Nepriklausomybės atk rimo paminėjimo
turnyras). Bus plečiama Vilniaus HCP lyga, apimant jau du parkus – P čkorių ir Ozo (Realco).
Tęsime ir kitas Klubo veiklas. Tikimės, kad jas sitrauks vis daugiau diskgolfo entuziastų,
diskgolfo žaidėjų lygis augs, o sąlygos žaisti diskgolfą nuolat gerės.
Dėkojame mūsų partneriams, bendradarbiavusiems su mums 2014 metais:

Direktorius

Skirmantas Bikelis

