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Steigimo dokumentuose Klubas 

nusibrėžė tokias veiklos kryptis: 

organizuoti turiningą 

vaikų ir suaugusiųjų 

laisvalaikį palaikyti ryšius su 

sportininkais, sporto klubais ir 

panašiomis organizacijomis 

Lietuvoje ir užsienyje skatinti sveiką 

gyvenimo būdą, 

bendruomeninius 

ryšius 

populiarinanti diskgolfą  

plėtoti diskgolfo infrastruktūrą, 

parūpinti reikiamų sporto prekių 

organizuoti diskgolfo renginius ir 

dalyvauti tokiuose renginiuose 

rūpintis aplinka 
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KLUBO NARIAI 

 

 

                       

                                           

                                                                          
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Kai kurie Klubo narių pasiekimai 2016 metais 

 

Europos diskgolfo čempionatas 

Vienos reikšmingiausių 2016 m. varžybų, kuriose dalyvavo VDGK nariai, buvo aukščiausio 

Masters rango turnyras – Europos diskgolfo čempionatas, vykęs rugpjūčio mėnesį Oulu, 

Suomijoje. Lietuvai atstovavo keturi VDGK nariai – Gabrielius, Pranciškus ir Darius Griciai bei 

Mindaugas Pošius. MPO divizione Gabrielius Gricius pateko į geriausiųjų 40 žaidėjų finalą ir 

užėmė 38 vietą. Mindaugui Pošiui šiek tiek pritrūko iki finalo ir jis tarp visų 85 šio diviziono 

dalyvių užėmė 48 vietą.  

2016 m. pabaigoje Klubas 

turėjo 38 narius (2015 m. 45, 

2014 m. – 24).  

16 iš jų yra PDGA nariai 

(2015 m. – 19, 2014 m. – 9).  

Pagal PDGA reitingus 

žaidėjai išsidėstė taip: 

900+ šeši, 800+ penki, 

 700+ trys, 600+ du.  

 

Diskgolfo populiarumas, 

Klubo narių gausėjimas, yra 

vienas pagrindinių Klubo 

veiklos rodiklių.  

Šiuo požiūriu 2016 m. buvo 

savotiškas stabtelėjimas, 

netgi žingsnelis atgal.  

Prie Klubo prisijungė 6 

nauji nariai, o 13 pasitraukė. 

Tikimės, kad 2017 m. 

naujos iniciatyvos ir tęsiami 

darbai atneš taip laukiamą 

DG populiarumo augimą.   

http://www.edgc2016.com/
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Gabrielius Gricius – EČ 2016 

 

MPM (40+) divizione tarp 32 dalyvių Darius Gricius užėmė 13 vietą. MJ1 (iki 19 metų) 

divizione Pranciškus Gricius rungėsi finale ir užėmė 9 vietą tarp 28 žaidėjų. 

VDGK gali didžiuotis turėjęs galimybę paremti lietuvių dalyvavimą čempionate apmokėdamas 

jų starto mokestį. 

 

 

World Tour 

Geriausieji VDGK žaidėjai – Gabrielius, Pranciškus, Darius Griciai ir Mindaugas Pošius, 

dalyvavo pirmą kartą surengtose aukščiausio Masters lygio turnyre, pritraukusio pačius 

geriausius pasaulio žaidėjus - Pasaulio turo antrajame etape, vykusiame Konopistėje, Čekijoje.  

Šiose varžybose visi žaidėjai varžėsi bendrame MPO divizione. Tarp 107 dalyvių Gabrielius ir 

Pranciškus Griciai su identišku rezultatu užėmė 58 vietą, Darius Gricius – 82, o Mindaugas 

Pošius 83.  

 

EuroTour 

Trys VDGK žaidėjai dalyvavo svarbiausios Europos DG varžybų serijos EuroTour #5 etape 

Harjumaa, Estijoje. Gabrielius Gricius MPO divizione tarp 97 žaidėjų užėmė 23 vietą. Darius 

Gricius MPM divizione užėmė 7 vietą tarp 13 dalyvių. Pranciškus Gricius MJ1 divizione užėmė 

5 vietą tarp 15 dalyvių. 

 

Baltic Sea Tour 

BST varžybose VDGK nariai dalyvauja gausiausiomis pajėgomis. 2016 metai buvo labai 

sėkmingi mūsų žaidėjams. MPO divizione Gabrielius Gricius laimėjo Laumas ir Zarasų etapus, 

Mindaugas Pošius – Vilniaus etapą. MPM divizione Darius Gricius laimėjo abu lietuviškus 

Vilniaus ir Zarasų etapus, o Tadas Ūselis Laumas etapą. MJ2 divizione Aidas Stončius nugalėjo 

abiejuose latviškuose etapuose Laumas ir Braku Takas. Bendroje įskaitoje Gabrielius Gricius ir 

Aidas Stončius tapo čempionais savo divizionuose (atitinkamai MPO ir MJ2). Į pirmąjį 

dešimtuką MPO divizione pateko iš viso 4 VDGK žaidėjai – be Gabrieliaus, dar Mindaugas 

Pošius (4 vt.), Aurelijus Zinkevičius (5 vt.) ir Pranciškus Gricius (10 vt.).  

MJ2 divizione šalia čempiono Aido Stončiaus, antrąją vietą užėmė Vėjas Ūselis. 

MPM divizione antrąją vietą užėmė Darius Gricius, o trečiąją – Tadas Ūselis.  

http://www.pdga.com/tour/event/24371#MPO
http://www.pdga.com/tour/event/24384#MPO
http://www.balticseatour.eu/overall-standing/
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Mindaugas Pošius, Gabrielius Gricius, Pranciškus Gricius ir Darius Gricius -  Konopiste 2016 

 

 
Vėjas Ūselis, Aidas Stončius ir Ieva Navickaitė – Braku Takas 2016 

 

 

LDGČ ir LDGŽČ 

Pagrindinėse nacionalinėse varžybose Lietuvos diskgolfo čempionate 2016 m. MPO čempiono 

titulą pirmą kartą iškovojo daugkartinis šio turnyro prizininkas Mindaugas Pošius. Sidabras teko 

Gabrieliui Griciui ir bronza – Pranciškui Griciui. Tarp moterų antrąją vietą užėmė Otilija 

Stanelienė. Vaikų iki 16 metų amžiaus grupėje sidabrą iškovojo Vėjas Ūselis, o bronzą Aidas 

Stončius.  

Sezono pradžioje surengtame Lietuvos diskgolfo žiemos čempionate MPO sidabrą iškovojo 

Pranciškus Gricius, bronzą Mindaugas Pošius. Vaikų iki 16 metų Lietuvos čempionu tapo Aidas 

Stončius, o sidabrą laimėjo Vėjas Ūselis. 

 

 

http://www.pdga.com/tour/event/28743#MPO
http://www.pdga.com/tour/event/25031#MPO
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KLUBO VEIKLOS 

 

Turnyrų organizavimas 

 

Diskgolfo turnyrų organizavimas yra pagrindinė Klubo veikla. Organizuojami kassavaitiniai 

žaidimai hcp (handicap) lygose ir vienos ar dviejų dienų turnyrai.  

Stambiausias VDGK organizuotas turnyras 2016 m. buvo Prodiscus Baltic Sea Tour pirmasis 

etapas Vilnius Open. Šiame tarptautiniame turnyre, vykusiame Pavilnių regioniniame parke, 

Pūčkorių pažintiniame take, dalyvavo 80 žaidėjų iš Lietuvos, Latvijos, ir Estijos. 

  

 
 

 

Taip pat buvo surengti tradiciniais tampantys turnyrai, skirti valstybės šventėms paminėti – 

Vasario 16 dienos turnyras Realco DG parke (18 dalyvių) ir Kovo 11 dienos turnyras „Laisvės 

diskas“ Pūčkorių DG parke, kuriuo kartu pažymėtas ir Klubo gimtadienis (41 dalyvis). Be to, 

liepos 6-ąją Realco parke kartu su „Prodigy Discs“ surengtas išskirtinis turnyras, kuriame 

dalyvavo 2014 metų pasaulio diskgolfo čempionė Catrina Allen, surengusi VDGK nariams DG 

kliniką (12 dalyvių). Rudenį buvo surengtas tradicinis porų turnyras „Rudeniniai diskai“ (35 

dalyviai). Na, o pačią pirmą 2016 metų dieną jau penktą kartą iš eilės Klubo žaidėjai susirinko į 

žaismingą netradicinių taisyklių Naujų Metų turnyrą „Flame in gLove“ (8 žaidėjai).    

 

Klubas organizuoja dvi kassavaitines lygas – Pūčkorių hcp lygą ir Ozo hcp lygą. Pūčkorių 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.  

Nuo rudens iki metų pabaigos šias lygas parėmė Švedijos diskgolfo reikmenų gamintojas 

Latitude64. 

 

Ozo hcp lygoje 2016 m. įvyko 53 žaidimai, žaidė 60 unikalių žaidėjų, žaidimuose dalyvavo 477 

dalyviai (vidutiniškai po 9 kiekviename žaidime). 

Pūčkorių hcp lygoje įvyko 60 žaidimų, žaidė 62 unikalūs žaidėjai, žaidimuose dalyvavo 607 

dalyviai (vidutiniškai po 10 kiekviename žaidime). 

 

2016 metų antrojoje pusėje skaičiuodami žaidėjų koeficientus, hcp lygose ėmėme taikyti 

SkoorinCompetitionHC. 

http://www.pdga.com/tour/event/26993#MPO
http://www.discgolf.lt/kvieciame-svesti-valstybes-atkurimo-diena-su-diskgolfu/
http://www.discgolf.lt/kovo-11-laisves-diskas-turnyre-dalyvavo-41-zaidejas/
http://www.discgolf.lt/kovo-11-laisves-diskas-turnyre-dalyvavo-41-zaidejas/
http://www.discgolf.lt/catrina-allen-challenge-realco-dg-parke/
http://www.discgolf.lt/rudeniniai-diskai-2016/
https://www.facebook.com/pg/discgolf.lt/photos/?tab=album&album_id=825910007521194
http://www.discgolf.lt/turnyrai/vilniaus-hcp-lyga/
http://www.discgolf.lt/turnyrai/ozo-diskgolfo-hcp-lyga/
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Pūčkorių hcp lyga Pavilnių parke 

 

 
Ozo hcp lyga Realco parke 

 

Kaip ir Klubo narių, taip ir Klubo organizuojamų turnyrų dalyvių 2016 augimo, su tam tikromis 

išimtimis, nebuvo. Kovo 11 „Laisvės diskų“ dalyvių išaugo nuo 29 iki 41, Rudeninių diskų nuo 

33 iki 35. BST Vilnius dalyvių sulaukėme mažiau (80, palyginus su 92 pernai), taip pat mažėjo ir 

hcp lygų lankomumo vidurkiai. Pūčkorių hcp žaidimų lankomumo vidurkis sumažėjo nuo 13 iki 

10. Ozo hcp lankomumą sunku adekvačiai palyginti, kadangi 2015 metais lyga startavo tik 

balandžio mėnesį. Be šaltųjų pirmųjų metų mėnesių, 2015 metų vidurkis buvo 17 dalyvių 

žaidime. 2016 metais, imant visų metų statistiką, vidurkis buvo 9 žaidėjai žaidime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubo organizuojamas  

kuprinukų žaidimas sulaukia 

vis didesnio susidomėjimo. Jei 

2015 m. pabaigoje discgolf.lt 

kuprinukus buvo įsigiję 39 

žaidėjai, tai baigiantis 2016 m. 

visoje Lietuvoje tokių žaidėjų 

buvo 56. 

http://www.discgolf.lt/turnyrai/discgolf-lt-kuprinuku-zaidimas/
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Rūpinimasis diskgolfo infrastruktūra, reikmenimis  

 

Kubo planams 2016 metais laimėti konkursinį finansavimą ir įrengti stacionarų DG parką 

Pūčkorių pažintiniame take nebuvo lemta išsipildyti. Stacionarių DG parkų trūkumas Vilniuje 

laikytinas vienu didesnių DG plėtros stabdžių. Ir toliau ieškosime galimybių įrengti stacionarų 

parką Vilniaus miesto ribose. Juo labiau, kad Klubui per kiek daugiau nei porą veiklos metų 

pavyko sukaupti piniginių lėšų, kurios gali leisti savarankiškai ar kartu su partneriais įgyvendinti 

tokio pobūdžio projektą.   

  

Šiemet kaip ir kasmet, Klubo nariai nemažai talkininkavo Pavilnių regioniniame parke. Pavasarį 

valėm mišką nuo krūmynų. Bent trejetą kartų pačių išsinuomota technika pjovėme peraugusios 

žolės sąvašynus. Faktas, kad ten, kur žaidžiamas diskgolfas, parkai tampa šviesesni ir gražesni.  
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Esame dėkingi parko direkcijai, kad parko pievų šienavimo darbai geranoriškai planuojami 

atsižvelgiant į Klubo organizuojamų turnyrų datas. 

 

 

 

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 tinklapį www.discgolf.lt ir Facebook puslapį 

www.facebook.com/discgolf.lt Pastaruosius du metus Klubo FB puslapį „mėgstančių“ profilių 

gausėja po maždaug 100. Per 2016 metus „laikų“ padaugėjo nuo 326 iki 421. Į populiariausius 

įrašus žvilgteli per 3000 profilių.  

 

Informacija apie svarbiausius Klubo ir Lietuvos diskgolfo įvykius platinama ir pranešimais 

spaudai, kurie publikuojami nacionaliniuose interneto portaluose (delfi.lt, diena.lt, sportas.lt ir 

kt.), taip pat rajoniniuose portaluose (tų rajonų, kuriuose žaidžiamas diskgolfas (jonavoszinios.lt, 

zarasiskis.lt)). Informaciją padeda platinti ir VšĮ Sveikas miestas. Iš viso 2015 m. parengėme ir 

publikavome 12 pranešimų spaudai. Informaciją apie organizuojamus renginius skelbiame ir 

miesto renginių portaluose www.vilnius-events.lt, www.medeinvilnius.lt, www.ivilnius.lt. 

http://www.discgolf.lt/
http://www.facebook.com/discgolf.lt
http://www.vilnius-events.lt/
http://www.medeinvilnius.lt/
http://www.ivilnius.lt/
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2016 m. diskgolfą pristėme Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuotoje Olimpinėje 

dienoje Šiauliuose, taip pat Mykolo Romerio universiteto organizuotoje Olimpinėje dienoje ir 

Europos Komisijos inicijuotos fizinio aktyvumo savaitės „Be Active“ renginyje (abu Mykolo 

Romerio universisteto parke),  UAB Realco organizuotoje „Kaimynų dienoje“ Realco DG parke,  

Vlada.lt organizuotose masinėse ėjimo varžybose Pavilnių regioniniame parke. Surengėme 

pažintinį turnyrą Lazdijų rajono Šventežerio mokyklos mokiniams, 15min. portalo žurnalistams 

ir dar keletą kitų pažintinių turnyrų. 

 

 
Olimpinė diena Šiauliuose 

 

 
Masinio ėjimo varžybos Pavilnių regioniniame parke 

http://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/siauliuose-pagerinti-du-olimpines-dienos-rekordai.d?id=71397962
http://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/siauliuose-pagerinti-du-olimpines-dienos-rekordai.d?id=71397962
https://www.youtube.com/watch?v=zbrpkXx5_6Y
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Kaimynų diena Realco DG parke 

 

 

Ryšių palaikymas su kitais sportininkais, lygomis, organizacijomis 

 

 

VDGK palaiko glaudžius ryšius su diskgolfo entuziastais visoje Lietuvoje, teikia metodinę 

pagalbą organizuojant DG renginius. Bendradarbiaujame su Jonavos, Zarasų rajonų diskgolfo 

entuziastais, taip pat naujai įsteigtu Kauno diskgolfo klubu. Palaikom ryšį su Klaipėdos žaidėjais, 

taip pat Mažeikių ir Lazdijų rajono diskgolfo mėgėjais.  

Užsienio kontaktai palaikomi per Baltic Sea Tour, dalyvaujant EuroTour ir kituose turnyruose, 

bendraujant su įvairių diskgolfo reikmenų gamintojų atstovais, kurie dairosi galimybių prisidėti 

prie diskgolfo populiarinimo Lietuvoje. 

Nuo 2015 m. Vilniaus diskgolfo klubas yra pripažintas PDGA centrine diskgolfo organizacija 

Lietuvoje, įgaliota užtikrinti, kad PDGA sankcionuoti turnyrai būtų organizuojami pagal 

nustatytus reikalavimus. Tai apibrėžia su PDGA pasirašytas tarpusavio pripažinimo 

memorandumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016 metus dalininko kapitalas 

nekito, buvo €144,81.  

Nuo įregistravimo dienos Klubo direktoriaus pareigas eina Skirmantas Bikelis. Tai vienintelis 

Klubo etatinis darbuotojas. Pagal darbo sutartį direktorius dirba minimalų laiką (1 val. per mėn.) 

už minimalų darbo užmokestį. Per 2016 m. Klubas išleido direktoriaus darbo užmokesčiui 

(įskaitant su juo susijusius mokesčius) iš viso €35,52.  

 

 

KLUBO TURTAS IR FINANSAI 

 

Ilgalaikio turto Klubas per 2016 m. neįgijo ir neperleido. 

Klubo pajamas ir išlaidas galima skirstyti į porą grupių, kurios apskaitomos ir už kurias 

atsiskaitoma atskirai: 1) einamosios lėšos, ir 2) Valstybinės mokesčių inspekcijos pervestos 

gyventojų skirtos lėšos – iki 2 proc. nuo GPM.  

 

Einamosios Klubo pajamos ir išlaidos 

Klubo disponuojamas lėšas 2016 m. sudarė likutis iš 2015 metų (€ 3230,26), Klubo narystės 

mokesčiai (€ 1153) ir pajamos iš renginių, turnyrų organizavimo (€ 288).  

Be to, Klubo organizuojamos Pūčkorių ir Ozo hcp lygos gavo švedų diskgolfo reikmenų 

gamintojo Latitude64 paramą – 24 diskus, kas Klubui leido sutaupyti apie € 360, skirtų hcp lygų 

prizams rugsėjo-gruodžio mėnesiais. 

2015 metų pabaigoje Klubas didmenine kaina pirko ir per 2016 metus išplatino 40 šiltukų 

rankoms (pelnas € 4,18). Per 2015-2016 metus Klubas yra išplatinęs 58 kuprinukus (įskaitant du 

pakartotinai pagamintus) ir iš to gavo € 290 pajamų, o per tą patį laikotarpį 93 kuprinukų 

gamybai išleido € 285,5. Taigi, šiuo metu iš kuprinukų jau yra € 4,5 pelno ir visos pajamos iš 

naujai išplatintų jau pagamintų kuprinukų duos Klubui pelno 2017 metais. 
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Klubo einamąsias išlaidas 2015 m. sudarė išlaidos sandėliuko Pūčkorių DG parke nuomai 

(€ 153, čia neįtraukta dalis, apmokėta iš GPM 2%), aštuoniems Klubo diskams, skirtiems skolinti 

naujiems žaidėjams (€ 83), serverio ir domeno www.discgolf.lt mokestis (€ 57), išlaidos 

direktoriaus atlyginimui (įskaitant mokesčius, € 35,5), trimerio žolei pjauti Pavilnių parke nuoma 

(€ 75), mokesčiai už banko paslaugas (€ 17,3) ir išlaidos hcp lygų prizams (€ 192, neįtraukta  

dalis, apmokėta iš GPM 2%)). Pastarosios išlaidos būtų buvę kur kas ženklesnės, tačiau gautas 

rėmimas jas sumažino daugiau nei per pusę. Kai kurios išlaidos darytos iš GPM 2% lėšų, jos bus 

parodytos toliau.  

 

 
 

Einamųjų lėšų likutis 2015 m. pabaigoje buvo € 2 416,88. Likutis 2016 m. pabaigoje 

buvo € € 3 382,53. Klubo einamosios pajamos (uždarbis) 2016 m. sudarė € 965,65. 

 

VMI GPM 2% pervestos lėšos ir jų panaudojimas 

2015 m. lapkričio mėnesį 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 įsteigtos 

nominacijos „Didžiausias PDGA reitingo šuolis“ nugalėtojui (€ 19,28). Pastarasis prizas iš šių 

lėšų apmokėtas ir 2016 m. pabaigoje. Taip pat nupirkti 6 priziniai hcp lygų diskai, Vasario 16 ir 

Kovo 11 turnyrų prizai, apmokėta 3 mėn. sandėliuko nuoma, 33 kuprinukų gamyba ir apmokėtas 

Lietuvos rinktinės starto mokestis Europos diskgolfo čempionate, vykusiame Oulu, Suomijoje. 

 

http://www.discgolf.lt/


 13 

 
 

 

Taigi, buvo panaudota visa gauta GPM 2% suma ir dar € 5 viršaus. 2016 m. lapkričio 

mėnesį VMI pervedė Klubui GPM 2% už 2016 metus: € 816,51, kurios 2016 m. gruodžio 31 d. 

buvo likę € 808,47.  

 

Iš viso 2016 m. gruodžio 31 d. Klubo piniginių lėšų likutis (einamųjų lėšų likutis ir 

nepanaudotos GPM 2% paramos likutis) sudarė € 4 209,82. Palyginus su 2015 m. pabaiga, jis 

padidėjo € 979, 56. 

 

 

 

 

 

 

 

ŽVILGSNIS Į 2017 METUS 

 

 

2017 m. dirbsime su nauju diskgolfo populiarinimo projektu – Lietuvos Taurės varžybomis. 

Kartu su partneriais iš Jonavos rajono, Kauno, Zarasų ir Klaipėdos planuojame 5 vienos dienos 

etapų varžybas. Tikimės, kad šis turas ne tik suteiks daugiau varžybų malonumo dabartiniams 

žaidėjams, bet ir pritrauks naujų diskgolfo mėgėjų, suteiks stiprų impulsą diskgolfo plėtotei 

visoje Lietuvoje. 

Sieksime įrengti porą naujų stacionarių diskgolfo parkų Vilniaus mieste, vieną 18, kitą 9 krepšių. 

Jei pavyktų įgyvendinti šį uždavinį, diskgolfo masiškumo šuolis Vilniuje būtų, galima sakyti, 

garantuotas.  

Kartu su partneriais dalyvausime sporto renginių finansavimo konkursuose. 

Tęsime ir kitas Klubo veiklas puoselėdami besiformuojančias diskgolfo tradicijas ir skleisdami 

žinią apie šį aktyvų, azartišką ir sveiką užsiėmimą. 
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Dėkojame mūsų partneriams, už bendradarbiavimą 2016 metais: 

 

 

 

                 
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Skirmantas Bikelis 

 

 

 

 

 

 

 


