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KLUBO NARIAI 

 

 
                       
                                           

                                                                          
 

                                                                           

 
 
 
 

Kai kurie Klubo narių pasiekimai 2015 metais 

 
Masters European Open 

Reikšmingiausios 2015 m. varžybos, kuriose dalyvavo VDGK narys, buvo aukščiausio Masters 
rango turnyras European Open, vykęs liepos mėnes  Nokioj, Suomijoje. Vienintelis lietuvis, 
kovojęs su geriausiais pasaulio diskgolfo žaidėjais šiame turnyre, buvo Gabrielius Gricius. Po 
labai nesėkmingo pirmojo rato, Gabrielius vis gerino savo rezultatą, tačiau galiausiai teko 
tenkintis 118 vieta tarp 123 finišavusių dalyvių.  
 
EuroTour 

Gabrielius, Darius ir Pranciškus Griciai dalyvavo dviejuose EuroTour etapuose (Estonian Open 
ir Lithuanian Open, organizuotame VDGK ir vykusiame Vilniuje). Pastarajame „namųį 
EuroTour etape dalyvavo net 14 Klubo narių. Gabrielius iškovojo trečiąsias vietas MPO 
divizionuose abiejuose etapuose. Pranciškus be konkurencijos laimėjo Vilniaus etapo MJ1 
divizioną, pasiekdamas antrą absoliučiai geriausią rezultatą visame turnyre. Tadas selis 
nugalėjo Vilniaus etapo MPM divizione, aplenkęs antrą vietą užėmus  Darių Gricių. Darius tapo 
prizininku ir Estonian Open varžybose, užėmęs trečiąją vietą. Sėkmingas pasirodymas EuroTour 
varžybose suteikė teisę Gabrieliui Griciui dalyvauti 2016 m. World Tour varžybose. Vilniuje 
užimta 7 vieta tokią galimybę suteikė ir Mindaugui Pošiui. 

2015 m. pabaigoje Klubas 
turėjo 45 narius (2014 m. – 
24).  
19 iš jų yra PDGA nariai 
(2014 m. – 9).  
Pagal PDGA reitingus 
žaidėjai išsidėstė taip: 
900+ šeši, 800+ septyni, 
700+ keturi, 600+ du.  
 

Diskgolfo populiarumas, 
Klubo narių gausėjimas, 
yra vienas pagrindinių 
Klubo veiklos rodiklių.  
Šiuo poži riu 2015 m. 
buvo gana sėkmingi. 
Tikimės, kad gausėjantys 
diskgolfo mėgėjai kaip 
sniego gni žtė pritrauks 
vis daugiau žmonių, ir 
Klubo narių bei diskgolfo 
fanų daugės ir toliau. 

http://www.opendiscgolf.com/
http://www.pdga.com/tour/event/19491
http://www.pdga.com/tour/event/19642
http://www.pdga.com/tour/event/19641
http://www.discgolfworldtour.com/
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Baltic Sea Tour 

Tradiciškai vienos pagrindinių sezono varžybų yra Baltic Sea Tour, kuriose dalyvauja dauguma 
Klubo narių. 2015 m. šio turnyro nugalėtoju MPM divizione tapo Darius Gricius, trečiąją vietą 
užėmė Tadas selis. MPO divizione Gabrielius užėmė antrąją, o Mindaugas trečiąją vietą.  
pirmąj  MPO dešimtuką taip pat pateko Pranciškus (5 vt.) ir Aurelijus Zinkevičius (9 vt.). MJ2 
divizione antrąją vietą iškovojo Vėjas selis.  
Darius nugalėjo Vilniaus, Zarasų ir Braku Takas etapuose, tapo prizininku Finish, Keilos ir 
Võrtsjärv varžybose. Tadas laimėjo Laumas Open, tapo prizininku Vilniaus, Zarasų, Braku 
Takas ir Võrtsjärv etapuose.  
Mindaugas nugalėjo Braku Takas, užėmė antrąją vietą Vilniuje, Pranciškus iškovojo sidabrą 
Braku Take, o Gabrielius tapo prizininku Finish ir Zarasų etapuose.   
 
 
LDGČ ir LDGŽČ 

Pagrindinėse nacionalinėse varžybose Lietuvos diskgolfo čempionate 2015 m. MPO čempiono 
titulą apgynė ir jau ketvirtą kartą iš eilės čempionu tapo Gabrielius, sidabras teko Pranciškui, o 
trečiąją vietą pasidalijo Mindaugas su Aurelijumi. FPO bronzą iškovojo Karolina Bienkunska. 
Tarp iki 13 metų amžiaus žaidėjų trečią vietą užėmė Aidas Stončius. 
Sezono pradžioje pirmą kartą surengtame Lietuvos diskgolfo žiemos čempionate nugalėjo Tadas, 
antrą vietą užėmė Mindaugas, o trečiąją – Gabrielius. MJ2 divizione trečiąją vietą iškovojo 
Vėjas. 
 
2014 metais Gabrielius Gricius tapo pirmuoju Lietuvos diskgolfo žaidėju, kuris buvo pakviestas  
diskgolfo reikmenų gamintojų komandą – Team Prodigy Disc Europe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.balticseatour.eu/
http://www.pdga.com/tour/event/21712
http://www.pdga.com/tour/event/19869
http://www.prodigydisc.eu/#!team-europe/c9tq
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KLUBO VEIKLOS 

 
Turnyrų organizavimas 

 
Diskgolfo turnyrų organizavimas yra pagrindinė Klubo veikla.  
2015 metais Vilniuje, P čkorių diskgolfo parke, Klubas organizavo du tarptautinius PDGA 
sankcionuotus turnyrus – po EuroTour ir Baltic Sea Tour etapą.  
Po metų pertraukos Lietuvai buvo suteikta teisė rengti bene prestižiškiausios Europoje EuroTour 
serijos turnyrą – EuroTour Lithuanian Open. Nors  turnyrą registravosi ne taip ir mažai Europos 
žaidėjų, vairios aplinkybės (traumos, „Air Lituanicaį bankrotas prieš pat turnyrą ir kt.) lėmė, 
kad sulaukėme mažiau žaidėjų, nei buvo galima tikėtis. Iš viso dalyvavo 13 Pro ir 25 Am 
žaidėjai. Šios nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės turėjo ir teigiamą pusę – dėl nedidelio 
dalyvių skaičiaus šis turnyras buvo puiki proga lietuvių Pro žaidėjams iškovoti kvalifikacinių 
taškų siekiant patekti  aukščiausio rango World Tour 2016 varžybas, kuria abu MPO divizione 
dalyvavę Klubo žaidėjai Gabrielius ir Mindaugas pasinaudojo. 

 
 

 
Kur kas gausesnis dalyvių buvo Prodiscus Baltic Sea Tour Vilnius Open turnyras, kuriame 
dalyvavo net 92 žaidėjai – teko netgi praplėsti parką dviem krepšiais (iki 20), kad tilptų visi 
norintys dalyvauti.   

 

http://www.pdga.com/tour/event/19641
http://www.pdga.com/tour/event/20378
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Be to Klubas Vilniuje suorganizavo keletą mažesnių vienos dienos turnyrų: Klubo pirmajam 
gimtadieniui ir Kovo 11 dienos šventei paminėti skirtą turnyrą P čkorių parke 
įNepriklausomybės kelias 1990-2015” (29 dalyviai), rugsėj  ten pat surengtas porų turnyras 
„Rudeniniai diskaiį (16 porų, iš viso 33 žaidėjai; domu, kad šio turnyro dalyvių geografija labai 
plati – Klaipėda, Zarasai, Jonava, Kaunas ir Vilnius), Ozo parke sausio 1 d.  – tradicinis, bet 
netradicinių taisyklių Naujametinis turnyras „Flame in gLove 2015į (6 smarkuoliai dalyviai).  
 
 
2014 m. spalio mėnes  k rus antrąj  diskgolfo parką Vilniuje – Ozo DG parką – Klubas ėmėsi 
organizuoti nebe vieną, kaip anksčiau, bet dvi kassavaitines lygas – P čkorių hcp lygą ir Ozo hcp 
lygą. P čkorių hcp lyga vyksta sekmadieniais, o balandžio-rugsėjo mėnesiais – ir 
ketvirtadieniais. Ozo lyga balandžio-rugsėjo mėnesiais vyko antradieniais, o nuo spalio – 
šeštadieniais. Abiejose lygose žaidžiama ištisus metus.  
 
 
Ozo lygoje balandžio-rugsėjo mėnesiais vyko 24 žaidimai (nebuvo nei vieno karto, kad 
kalendoriuje numatytas žaidimas ne vyktų), žaidė 61 unikalus žaidėjas, žaidimuose dalyvavo 409 
dalyviai (vidutiniškai po 17 dalyvių kiekviename žaidime). 

 
 
P čkorių lygoje per tą pat  laikotarp  surengti 42 žaidimai, žaidė 95 unikal s žaidėjai, 
žaidimuose dalyvavo 531 dalyvis (vidutiniškai po 13 dalyvių kiekviename žaidime, beveik tiek 
pat, kaip ir 2014 metais).  

 
 

http://www.discgolf.lt/kovo-11-d-turnyras-nepriklausomybes-kelias-1990-2015/
http://www.discgolf.lt/dvejetu-turnyras-rudeniniai-diskai/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.659201394192057.1073741859.436972133081652&type=3
http://www.discgolf.lt/turnyrai/vilniaus-hcp-lyga/
http://www.discgolf.lt/turnyrai/ozo-diskgolfo-hcp-lyga/
http://www.discgolf.lt/turnyrai/ozo-diskgolfo-hcp-lyga/
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Abiejose lygose vien balandžio-rugsėjo mėnesiais žaidė 940 dalyvių, per visus 2015 metus virš 
1000. Galima konstatuoti, kad P čkorių lygos populiarumas liko panašus, kaip ir 2014 m. O Ozo 
lyga tapo nauju reiškiniu, bendrai labai kilstelėjusiu Vilniuje rengiamų diskgolfo hcp lygų 
lankomumo rodiklius.   
 
Klubas prisideda prie turnyrų organizavimo ir kitur Lietuvoje. Nedožinkos DG parke Zarasų 
rajone Klubas kartu su parko savininku Andriumi Navicku organizavo du PDGA sankcionuotus 
turnyrus: Prodiscus Baltic Sea Tour Zarasai Open (71 žaidėjas) ir Lietuvos diskgolfo čempionatą 
(56 žaidėjai). Taip pat prisidėjome prie Lietuvos žiemos čempionato (34 žaidėjai) organizavimo 
Survilų sodybos DG parke Jonavos rajone.  
Paminėtina, kad LDGČ ir LDGŽČ Klubas ėmėsi socialinės iniciatyvos. LDGČ metu buvo 
surinkta ir pervesta lėšų „Jaunimo linijaiį, o LDGŽČ metu –  „Maisto bankuiį. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiais metais Klubas diegė 
papildomą domybę turnyrų 
žaidėjams – kuprinukų sistemą. 
 kuprinukų varžybas gali 
sitraukti žaidėjai iš visos 

Lietuvos. 2015 m. pabaigoje iš 
viso 39 žaidėjai buvo sigiję 
discgolf.lt kuprinukus. 

http://www.pdga.com/tour/event/21615
http://www.discgolf.lt/septintajame-ldgc-ketvirtasis-is-eiles-g-griciaus-cempiono-titulas/
http://www.pdga.com/tour/event/19869
http://www.discgolf.lt/turnyrai/discgolf-lt-kuprinuku-zaidimas/
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Rūpinimasis diskgolfo infrastruktūra, reikmenimis  

 

2015 m. Klubas gyvendino PDGA Innovation Grants projektą – už iš PDGA gautas lėšas 
(beveik $500) nupirko 44 diskus ir juos padovanojo netoli Realco DG parko esančioms vaikų 
staigoms - dienos centrui „Sotasį ir Vilniaus Licėjui. UAB „Realcoį padėjo suorganizuoti 

šventę – dvejetų turnyrą šių staigų vaikams ir mokytojoms, par pino atminimo dovanų ir prizų 
nugalėtojams.  
 

 
 

 

 
 
 
 
Žaidimo P čkorių DG parke sąlygas labai palengvino tai, kad Klubas išsinuomojo sandėliuką 
žaidimo reikmėms laikyti. Žaidėjams nebereikia jų vežiotis su savimi ar sandėliuoti toli nuo 
parko esančiose patalpose.  
 
 
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 ir Facebook puslap  
www.facebook.com/discgolf.lt Per 2015 metus Klubo FB puslap  „mėgstančiųį profilių 
pagausėjo nuo 219 iki 326. 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, diena.lt, sportas.lt ir 

Klubas maloniai bendradar-
biauja su Pavilnių parko 
direkcija parengiant 
P čkorių DG parką 
varžyboms, palaikant tvarką 
ir švarą diskgolfo trasose. 
Prisidėdami prie parko 
tvarkymo darbų, Klubo 
nariai valė mišką nuo 
kr mų, pjovė žolę, rinko 
šiukšles. 

Klubo narys grafikos 
dizaineris Mindaugas 
Pošius suk rė VDGK 
marškinėlius, o Klubas 
padengė dal  jų gamy-
bos išlaidų. 

http://www.pdga.com/innovation-takes-flight
http://www.discgolf.lt/pdga-innovation-grant-projektas-igyvendintas/
http://www.discgolf.lt/
http://www.facebook.com/discgolf.lt
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kt.), taip pat rajoniniuose portaluose (tų rajonų, kuriuose žaidžiamas diskgolfas (jonavoszinios.lt, 
zarasiskis.lt)). Informaciją padeda platinti ir Vš  Sveikas miestas, Iš viso 2015 m. parengėme ir 
publikavome 14 pranešimų spaudai. Informaciją apie organizuojamus renginius skelbiame ir 
miesto renginių portaluose www.vilnius-events.lt, www.medeinvilnius.lt, www.ivilnius.lt. 
 
Bene simintiniausias diskgolfo sklaidos vykis buvo tiesioginė varžybų (BST Vilnius Open) 
finalo transliacija per Delfi tv. Ją stebėjo virš 15 000 ži rovų. 
 
2015 m. diskgolfą pristėme tokiuose renginiuose kaip Vilniaus sporto mugė 2015, Sekmadienis – 
sporto diena, MRU Olimpinės dienos, Hercules Trophy, Pasaulinė širdies diena. 

 
 

 

Ryšių palaikymas su kitais sportininkais, lygomis, organizacijomis 

 

2015 m. tapo ypatingi tuo, kad Vilniaus diskgolfo klubas buvo pripažintas PDGA centrine 
diskgolfo organizacija Lietuvoje, galiota užtikrinti, kad PDGA sankcionuoti turnyrai b tų 
organizuojami pagal nustatytus reikalavimus. Su PDGA pasirašėme tarpusavio pripažinimo 
memorandumą. 
 
VDGK palaiko glaudžius ryšius su kitais diskgolfo entuziastais Lietuvoje, kurie yra susib rę 
daugiausiai Zarasų (nuo 2003 m.) bei Jonavos (nuo 2014 m.) rajonuose. Šiemet ėmėme aktyviau 
bendrauti ir su Klaipėdos diskgolfo žaidėjais.  
Užsienio kontaktai palaikomi per Baltic Sea Tour, dalyvaujant EuroTour, European Open 
varžybose ir kitais b dais.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vilnius-events.lt/
http://www.medeinvilnius.lt/
http://www.ivilnius.lt/
http://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/baltijos-saliu-diskgolfo-turnyras-vilnius-open-2015.d?id=67650358
http://www.discgolf.lt/vdgk-tapo-oficialu-pdga-partneriu/
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KLUBO DALININKAI IR DARBUOTOJAI 

 
Klubo steigėju ir vieninteliu dalininku yra Darius Gricius. Per 2015 metus dalininko kapitalas 
nekito, buvo €144,81 (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 2015 m. Klubas išleido direktoriaus darbo užmokesčiui 
( skaitant su juo susijusius mokesčius) iš viso lygiai €30.  

 

 

KLUBO TURTAS IR FINANSAI 

 
Ilgalaikio turto Klubas per 2015 m. ne gijo ir neperleido. 
Klubo pajamas ir išlaidas galima skirstyti  trejetą grupių, kurios apskaitomos ir už kurias 
atsiskaitoma atskirai: 1) einamosios lėšos, 2) projektinės lėšos ir 3) Valstybinės mokesčių 
inspekcijos pervestos gyventojų skirtos lėšos – iki 2 proc. nuo GPM.  
 
Einamosios Klubo pajamos ir išlaidos 
Klubo disponuojamas lėšas 2015 m. sudarė likutis iš 2014 metų (€ 540,28), Klubo narystės 
mokesčiai (€ 1296) ir lėšos iš turnyrų organizavimo (€ 1064).  pajamų strukt ra ne traukėme 
plaukų iš kuprinukų, kadangi jos kol kas tik padengė gamybos išlaidas. Dar neišplatintų 

kuprinukų pardavimai sudarys 2016 m. Klubo pajamas. Ne trauktos ir plaukos už dal  Klubo 
marškinėlių savikainos, bei plaukos už šiltukus, kurios taip pat neviršija šiltukų savikainos.  

 

 
 
 
Klubo einamąsias išlaidas 2015 m. sudarė išlaidos sandėliuko P čkorių DG parke nuomai 

bei kodinei spynai (€ 117,4)1, penkiems diskams (€ 60), dalyvio mokesčiui „Sporto Mugėje 
2015į (€ 30), išlaidos direktoriaus atlyginimui ( skaitant mokesčius, € 30), trimerio žolei pjauti 
Pavilnių parke nuoma (€ 23,17) ir kitos išlaidos (mokesčiai bankui, kanceliarinės prekės) (€ 
10,75).  išlaidų strukt ra čia ne traukiame išlaidų 60 kuprinukų pagaminti, 40 rankų šiltukų 
šaltajam žaidimo sezonui sigyti ir išlaidų Klubo marškinėliams pagaminti, kadangi šios išlaidos 
buvo „apyvartinėsį, jos yra arba bus padengtos pajamomis už šiuos daiktus. Klubas savo lėšomis 
                                                 
1 Pirmi du nuomos mėnesiai ir raktinė spyna apmokėta iš GPM 2% lėšų, tai parodyta toliau. 
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nariams padengė dal  marškinėlių savikainos, bet šios išlaidos darytos iš GPM 2% lėšų (jos bus 
parodytos toliau).  

 

Sa dėliuko uo a
€ 117,40 

Diskai prizams ir 

Klubo reik ė s
€ 60,00 

www.discgolf.lt 

palaikymas

€ 56,87 

Direktoriaus 

atlygis

€ 30,00 

Dalyvavimas 

Sporto Mugėje
€ 30,00 

Trimerio nuoma

€ 23,17 

Kitos išlaidos
€ 10,75 

5 . ei a osios išlaidos

 
 
Einamųjų lėšų likutis 2014 m. pabaigoje buvo € 872,81 (3013,63 Lt). Likutis 2015 m. 

pabaigoje buvo € 2 416,88. Klubo einamosios pajamos (uždarbis) 2015 m. sudarė € 1544,07. 
 
Projektinės lėšos ir jų panaudojimas  
2014 m. Klubui Profesionalų diskgolfo asociacija pervedė $493,17 „PDGA Innovation 

Grantį projektui vykdyti. Visos šios lėšos 2015 m. buvo panaudotos pagal iš anksto patvirtintą 
projekto biudžetą – nupirkti 44 diskgolfo diskai, kurie kovo mėnes  buvo padovanoti Vilniaus 
licėjui ir Vš  „Sotasį. 

 
VMI GPM 2% pervestos lėšos ir jų panaudojimas 
2014 m. pabaigoje Valstybinė mokesčių inspekcija Klubui pervedė gyventojų Klubui 

skirtą dal  nuo GPM (iki 2%), 1257,04 LTL (€ 364,04) GPM 2% dal . Visos šios lėšos 2014 
pabaigoje – per 2015 metus buvo panaudotos Klubo reikmėms.  
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2015 m. lapkričio mėnes  VMI pervedė Klubui GPM 2% už 2015 metus: € 863,66. Dalis 

šių lėšų panaudota 2015 m. pabaigoje – nupirkti du priziniai diskai Klubo organizuojamų hcp 
lygų lapkričio ir gruodžio etapų laimėtojams (€ 31) ir apmokėta PDGA narystė Klubo steigtos 
nominacijos „Didžiausias PDGA reitingo šuolisį nugalėtojui (€ 19,28). 

 
Iš viso 2015 m. gruodžio 31 d. Klubo piniginių lėšų likutis (einamųjų lėšų likutis ir 

nepanaudotos GPM 2% paramos likutis) sudarė € 3 230,26. Palyginus su 2014 m. pabaiga, jis 
padidėjo € 2024,93. 

 
 
 

ŽVILGSNIS Į 2016 METUS 

 
2016 m. Suomijoje vyks Europos diskgolfo čempionatas, kuriame dalyvaus trys geriausi 
Lietuvos žaidėjai. Klubas planuoja paremti savo narių dalyvavimą šiame, ko gero, svarbiausiame 
Europos diskgolfo renginyje.  
Per 2015 m. susiformavo gan optimalus Klubo rengiamų turnyrų kalendorius, šiuos turnyrus 
organizuosime ir 2016 m. (išskyrus EuroTour). Žinoma, liekame atviri ir naujoms idėjoms rengti 
tiek aukšto sportinio lygio, tiek pažintinius turnyrus.  
Vienas iš ambicingiausių Klubo uždavinių – investicijos  P čkorių diskgolfo parką. Planuojame 
rengti kokybiškas starto aikšteles, pradėti montuoti stacionarius krepšius. Nuolatinių krepšių 

buvimas parke sudarytų platesnes galimybes treniruotis ir žaisti diskgolfą (tai b tų galima daryti 
ir neturint savo krepšio, ir kitu laiku, nei vyksta Klubo organizuojami žaidimai). Šių investicijų 
dėka žaidimas taptų malonesnis ir greitesnis. Tai, tikimės, pritrauktų dar daugiau mėgėjų  hcp 
lygą ir kitus m sų organizuojamus turnyrus.   
Tęsime ir kitas Klubo veiklas, siekdami, kad diskgolfas Vilniuje ir visoje Lietuvoje vis labiau 
populiarėtų, žaidimo malonumą pajustų vis daugiau vairių amžiaus grupių žmonių, kad 
Lietuvoje diskgolfo „židiniųį atsirastų vis daugiau, o esami vis labiau „ sipliekstųį. 
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Dėkojame mūsų partneriams, bendradarbiavusiems su mums 2015 metais: 

 
                 

 

 
 
                            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorius Skirmantas Bikelis 
 
 
 

 

 
 

 


