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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 
 

 

2017 m. pabaigoje Klubas turėjo 42 narius, iš jų 39 aktyvius (t. y. žaidžiančius diskgolfą).  

Iš jų 23 buvo PDGA nariai (2016 m.  – 16, 2015 m. – 19, 2014 m. – 9).  

 

 
 

Diskgolfo populiarumas, Klubo narių gausėjimas yra vienas pagrindinių Klubo veiklos rodiklių.  

Šiuo požiūriu 2017 m. buvo stabilizavimosi metai. Kaip ir kasmet, vyko didelė Klubo narių 

kaita. Prie Klubo prisijungė 15 naujų narių, o 11 pasitraukė (dėl įvairiausių gyvenimiškų 

priežasčių – motinystė/tėvystė, gyvenamosios vietos pasikeitimas, interesų kaita etc.). Džiugina 

nemažas naujų narių skaičius, o pasitraukiantieji (panašus jų skaičius buvo ir 2016 m. – 13) 

primena, kad norint išlaikyti stabilų žaidėjų skaičių ir juo labiau siekiant augimo, negalima 

apsnūsti. 

   

Klube vyrų skaičius ženkliai lenkia moterų, bet labai smagu, kad nesam vien vyriška komapnija. 

Amžiumi per 2017 metus Klubo nariai nepajaunėjo, tapo šiek tiek vyresni.  
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Kai kurie Klubo narių pasiekimai 2017 metais 

 
 

EuroProTour #4 Prodiscus Estonian Open 

 

Tai aukščiausio lygio varžybos, kuriose dalyvavo VDGK nariai 2017 metais. PDGA A 

kategorijos turnyre, kuriame dalyvavo geriausi pasaulio žaidėjai (įskaitant 2017 m. pasaulio 

čempioną Ricky Wysocki ir 5 kart pasaulio čempioną Paul McBeth) dalyvavo Gabrielius Gricius 

ir Aurelijus Zinkevičius. Tarp 128 Open diviziono dalyvių mūsiškiai sužaidė pagal savo 

galimybes (ratų reitingai atitiko jų bendrą reitingą) ir G. Gricius užėmė 51 vietą, o A. 

Zinkevičius 69.  

 

Innova Baltic Tour 

 

Baltijos šalių čempionate, vykusiame Taline, dalyvavo penki VDGK nariai. MPO divizione 

penktąją vietą užėmė G. Gricius, 16 – A. Zinkevičius, 23 – Mindaugas Pošius ir 34 – Pranciškus 

Gricius. MPM divizione Darius Gricius žaidė  pratęsimą dėl čempiono vardo, tačiau estas Raimo 

Kimmel buvo šiek tiek stipresnis. 

Atrankiniuose etapuose labai sėkmingai pasirodė G. Gricius, nugalėjęs Zarasų etape ir užėmęs 

antrąją vietą Lejasciems (Latvija) etape. Zarasuose prizininkais MPM divizione tapo D. Gricius 

ir Tadas Ūselis. Latvijoje MPM trečiąją vietą užėmė D. Gricius. 

 

Lietuvos čempionatas ir Lietuvos žiemos čempionatas 

 

G. Gricius jau penktąjį kartą tapo Lietuvos čempionu Atvirajame (MPO) divizione. D. Gricius – 

čempionu Meistrų (MPM, MP40) divizione. Atvirajame divizione VDGK nariai užėmė visą 

prizininkų podiumą bei ketvirtąją vietą, atitinkamai A. Zinkevičius, P. Gricius ir Tomas Valaitis. 

Jaunimo (MJ2, MJ15) divizione sidabrą laimėjo Aidas Stončius. 

 

https://www.pdga.com/tour/event/30625
https://www.pdga.com/tour/event/33533#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/32897#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/33114#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/33617#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/31367#MPO
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Žiemos čempionate taip pat triumfavo G. Gricius, o A. Stončius nugalėjo tarp jaunimo. MPO 

prizininkais tapo M. Pošius ir P. Gricius, MPM antrąją vietą pasidalijo D. Gricius, o MJ2 bronzą 

laimėjo Vėjas Ūselis.  

 

Lietuvos Taurė (absoliuti ir divizionų  įskaitos) 

 

2017 m. pirmą kartą buvo surengtas Lietuvos Taurės turnyras. Absoliučiu nugalėtoju tapo ir 

didžiąją taurę laimėjo M. Pošius. Jis triumfavo ir MPO divizione, o prizininkais tapo Gabrielius 

ir Pranciškus Griciai. Jaunimo divizione nugalėjo A. Stončius. Moterų divizione trečiąją vietą 

užėmė Kristina Ubavičiūtė, o MPM divizione – D. Gricius. 

MPO divizione M. Pošius nugalėjo Kauno, Nedožinkos ir Klaipėdos etapuose, G. Gricius – 

Vilniaus ir Barborlaukio. MJ2 divizione A. Stončius nugalėjo Vilniuje, Kaune ir Nedožinkoje. 

MPM divizione Vilniuje laimėjo T. Ūselis.  

 

Kiti įdomūs pasiekimai 

 

Gabrielius ir Darius Griciai nugalėjo 2017 m. Lenkijos atvirajame čempionate, atitinkamai MPO 

ir MPM divizionuose.   

Klubo naujokas Gintautas Savukynas, gyvenantis JAV, po pratęsimo laimėjo PDGA B-tier 

turnyro „Long Island Redemption by Element Discs“ (vyko Niu Jorko valstijoje) Advanced 

divizione.  

 

 

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 2017 m. buvo Lietuvos taurės 

turnyrų serija, kurią sudarė penki 

etapai (geografiškai apėmę praktiškai 

visą Lietuvą - Pavilniai, Kaunas, 

Nedožinka (Zarasų raj.), Klaipėda ir 

Barborlaukis (Jonavos raj.)). VDGK 

koordinavo šią varžybų seriją bei 

organizavo pirmąjį etapą Pavilnių 

regioniniame parke Pūčkorių diskgolfo 

trasoje. Šis etapas tapo gausiausiu da-        Lietuvos taurės Pavilnių etapo jaunimo nugalėtojai 

lyvių skaičiumi turnyru Taurės varžybo- 

se, jame dalyvavo 66 žaidėjai iš Lietuvos ir Latvijos.  

                                                                  

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

Vasario 16 dienos turnyras Realco DG parke „Vardan tos!“ (13 dalyvių (2016 m. - 18)) ir Kovo 

11 dienos turnyras „Laisvės diskas“ Pūčkorių DG parke, kuriuo kartu pažymėtas ir Klubo 

gimtadienis (49 dalyviai (41)). Rudenį buvo surengtas tradicinis dvejetų turnyras „Rudeniniai 

diskai“ (39 dalyviai (35)). O pačią pirmą 2017 metų dieną jau aštuntą kartą iš eilės Klubo 

žaidėjai susirinko į žaismingą netradicinių taisyklių Naujų Metų turnyrą „Flame in gLove“ (8 

http://www.discgolf.lt/ldgt-2017-taures-iskaita/
http://www.discgolf.lt/ldgt-2017-divizionu-iskaita/
https://www.pdga.com/tour/event/33143#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/32921
https://www.pdga.com/tour/event/32096
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=380355
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=385462
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=548054
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=548054
http://www.discgolf.lt/flame-in-glove-nenutrukstanti-8-metu-tradicija/
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žaidėjai, kaip ir pernai). Paminėtinas ir pirmą kartą Lietuvoje surengtas mačas golfas prieš 

diskgolfą, vykęs Europos Centro Golfo klubo aikštyne, kurį rezultatu 3:1 laimėjo diskgolfo 

žaidėjai.   

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            Vasario 16 turnyras „Vardan tos!“                     „Rudeniniai diskai“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mačas diskgolfas prieš golfą  

 

 

Klubas kaip ir pernai organizavo kassavaitines lygas – Pūčkorių hcp lygą ir Ozo hcp lygą, o taip 

pat naujai įrengtame Vingio diskgolfo parkelyje Vingio kassavaitinius diskgolfo žaidimus.  

Pūčkorių hcp lyga vyksta sekmadieniais. Ozo lyga balandžio-rugsėjo mėnesiais vyko 

antradieniais, o nuo spalio – šeštadieniais. Abiejose lygose žaidžiama ištisus metus. Vingio 

diskgolfo žaidimai vyksta šviesiuoju metų laiku po darbų ketvirtadieniais gegužės – rugsėjo 

(spalio) mėnesiais. 

Iš viso kassavaitiniuose žaidimuose (jų surengta 95) žaidė 832 žaidėjai (2016 m. 1084).  

Pūčkoriuose 43 žaidimuose žaidė 458 dalyviai (vid. 10,7), Oze 33 žaidimuose 219 (vid. 6,6), 

Vingyje 155 žaidėjai 19 žaidimų (vid. 8,2).  

Dalyvių skaičius, palyginus su 2016 metais, sumažėjo apie 20 proc. Tai galima iš dalies 

paaiškinti tuo, kad 2017 m. Lietuvoje vyko daugiau turnyrų (penki nauji Lietuvos taurės 

turnyrai), kuriuos (bei treniruotes turnyrų parkuose) žaidėjai rinkosi vietoje tuo pačiu metu 

vykusių kassavaitinių  žaidimų. Taip pat galima pastebėti, kad žaidėjai buvo pasyvoki 2017 m. 

pradžioje (šiek tiek įtakos tam galėjo turėti tai, kad vasario pradžioje oro temperatūra buvo 

https://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/pirmaji-karta-lietuvoje-ivyko-golfo-ir-diskgolfo-sporto-saku-varzybos.d?id=75210682
https://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/pirmaji-karta-lietuvoje-ivyko-golfo-ir-diskgolfo-sporto-saku-varzybos.d?id=75210682
http://www.discgolf.lt/turnyrai/vilniaus-hcp-lyga/
http://www.discgolf.lt/turnyrai/ozo-hcp-lyga/
http://www.discgolf.lt/turnyrai/vingio-parko-lyga/
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nukritusi iki -11…-19 °C). Užtat metų pabaiga, nepaisant šaltojo sezono, pasižymėjo dideliu 

aktyvumu ir tai leidžia tikėtis nemažo dalyvių skaičiaus visais 2018 metais.  

 

 
 

 
 

 
Pūčkorių hcp lyga Pavilnių parke 
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Ozo hcp lyga Realco parke 
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Diskgolfas Vingio parke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūpinimasis diskgolfo infrastruktūra 
 

2017 m. Klubas investavo nemažai nuo pat veiklos 

pradžios kauptų lėšų stacionariems DG parkams Vilniaus 

mieste įrengti. Investicijos darytos vien iš Klubo lėšų. 

Miesto centre esančiame labai judriame Vingio parke 

įrengtas ir gegužės mėnesį atidarytas 5 krepšių pažintinis 

parkas bei info stendai. Šis parkas tarnauja ne tik kaip 

treniruočių ir žaidimo trasa, bet ir kaip nemažai žmonių 

pasiekianti informacijos apie DG priemonė. 2018 metais 

sieksime kuo geriau išnaudoti šį parką. Vienas iš būtų tai 

padaryti – sudaryti galimybę žaisti diskgolfą 

išsinuomavus diskų bet kuriuo metu, ne tik Klubo 

organizuojamų žaidimų metu. 

 

 

 

Vingio parko DG trasos atidarymas  

kartu su Vilniaus miesto meru 

Klubas visos Lietuvos mastu organizuoja 

papildomo azarto varžyboms ir 

treniruotėms suteikiančius kuprinukų 

žaidimus. Susidomėjimas šiuo žaidimu 

nemąžta. 2015 m. pabaigoje discgolf.lt 

kuprinukus buvo įsigiję 39 žaidėjai,  

baigiantis 2016 m. 56 (+17), o 2017 metų 

pabaigoje jau 80 (+24). 

http://www.discgolf.lt/vingio-parko-diskgolfas/
http://www.discgolf.lt/vingio-parko-diskgolfas/
https://discgolfmetrix.com/bagtag/?bagtag_id=2
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Gegužės mėnesį buvo pastatyti pirmieji 5 stacionarūs krepšiai Pavilnių parke. Suformuota 5 

krepšių trasa, kuri, kai kurių ekspertų nuomone, yra geriausia vieta išmėginti diskgolfą naujiems 

žaidėjams Lietuvoje (ir gal net Europoje). Ši trasa yra dalis didžiosios trasos, kurioje žaidžiami 

Pūčkorių hcp žaidimai kiekvieną sekmadienį. Rugsėjo pabaigoje Klubas įrengė dar 6 

stacionarius krepšius. 2018 metais tikimės įrengti dar 4-5 krepšius.  

 

 
2017 m. gegužę įrengtas stacionarus krepšys Pavilnių parke 

 

 

Vandalizmo rizika yra labai nemalonus 

rūpestis stacionarių diskgolfo parkų 

šeimininkams. Svarstant  įrengti 

nuolatinius krepšius, buvo nemažai 

nuogąstavimų, kad jie gali neilgai tverti. 

Galima pasidžiaugti, kad pirmasis 

vandalizmas Pavilniuose atsitiko 

praėjus nemažai laiko (net 4 mėn.) po 

krepšių pastatymo (visiškai nulaužtas 

krepšys). Statant antrąją „bangą“ 

krepšių, dar nespėjus sumontuoti vieno 

krepšio, jo stovas buvo išverstas. Bet 

susitvarkius su šiais akibrokštais 

(paremontavus nulaužtą krepšį ir iš 

naujo įbetonavus nuverstą stovą), visi 

krepšiai sėkmingai stovi savo vietose 

jau ilgiau nei pusmetį.                                      Vienas iš Pūčkorių DG trasos krepšių po to, kai į jį  

                                                                          atsirėmė kažkoks „Kindziulis“ 

Vingyje netrukus po parko įrengimo  

nežinomas „dailininkas“ užtepliojo vieną iš informacinių schemų, o kaži koks „šernas“ įsirėžė į 

vieną iš krepšių ir aplankstė jo pintinę (tą dalį, į kurią įkrenta diskai). Po šių pasibandymų 

daugiau žalos nepadaryta ir krepšiai toliau skaičiuoja ramaus stovėjimo mėnesius. 

 

Šiemet kaip ir kasmet, Klubo nariai talkininkavo Pavilnių regioniniame parke tvarkydami 

aplinką. Gegužės ir rugpjūčio paskutiniais savaitgaliais buvo surengtos talkos – pjauta išvešėjusi 

žolė, kapoti sužėlę krūmai, pridygusios eglaitės, įvairios ataugos. Kartkartėmis Klubo žaidėjai į 

žaidimą pasiima šiukšlių maišą ir aprenka žaidimo trasoje rastus parko lankytojams 

http://www.discgolf.lt/puckoriu-stacionarus-5-krepsiu-parkas/
http://www.discgolf.lt/puckoriu-stacionarus-5-krepsiu-parkas/
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nereikalingais tapusius dalykus. Faktas, kad ten, kur žaidžiamas diskgolfas, parkai tampa 

šviesesni ir gražesni.  

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 trejus metus Klubo FB puslapį „mėgstančių“ 

profilių gausėja po maždaug 100 per metus. Per 2017 metus palaikinusių žmonių padaugėjo nuo 

421 iki 518. Į populiariausius įrašus žvilgteli apie 2000 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, 

zarasuose.lt)). Informaciją padeda 

platinti ir VšĮ Sveikas miestas. Iš 

viso 2017 m. parengėme ir 

publikavome 9 pranešimus spaudai. 

Informaciją apie organizuojamus 

renginius skelbiame ir miesto 

renginių portale www.vilnius-

events.lt, taip pat įvairiuose 

Facebook info kanaluose, FB 

grupėse (pvz., Naujoji Vilnia). 

Rugpjūčio pabaigoje netrumpas 

siužetas apie diskgolfą buvo 

parodytas LNK vakaro žiniose.  

 

                                                                      

Gabrielius ir Pranciškus Griciai apie diskgolfą 

pasakojo Power Hit Radio eteryje. 

 

 

2017 m. diskgolfą pristatėme Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto organizuotoje Olimpinėje 

dienoje‘17 Alytuje, neįgaliųjų sporto šventėje 

„Negali eiti – bėk“ (Vilniuje), VšĮ Sotas rengtoje 

vasaros stovykloje Molėtų rajone, Vilniaus 

mokyklų šventėje. 

Žinią apie diskgolfą plačiai skleidė ir jau minėtas 

Lietuvos Taurės turnyras, kuris geografiškai 

apėmė praktiškai visą Lietuvą – nuo Vilniaus iki 

Klaipėdos, nuo Zarasų iki Jonavos ir Kauno. 

 

http://www.discgolf.lt/
http://www.facebook.com/discgolf.lt
http://www.vilnius-events.lt/
http://www.vilnius-events.lt/
https://www.alfa.lt/straipsnis/50209477/sparciai-populiarejantis-diskgolfas-kas-tai-per-zaidimas
https://www.mixcloud.com/Pokalbiai360/pokalbiai-360-pasi%C5%A1neku%C4%8Diavo-su-vilniaus-disc-golfo-klubo-nariais-gabrieliumi-ir-pranci%C5%A1kumi/
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Prieš prasidedant Olimpinei dienai Alytuje 

 

 
„Negali eiti – bėk“ Vingio parke 

 

 

Ryšių palaikymas su kitais sportininkais, lygomis, organizacijomis 
 

 

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

organizuojant DG renginius.  

 

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 2017 metus dalininko kapitalas 

nekito, buvo €144,81.  

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

Klubo etatinis darbuotojas.  

 

 

KLUBO TURTAS IR FINANSAI 
 

 

Ilgalaikio materialiojo turto Klubas per 2017 m. neįgijo ir neperleido
1
. 

 

 

Klubo pajamos 

 
Klubo disponuojamas lėšas 2017 m. sudarė likutis iš 2016 metų (€4 207,32), Klubo narystės 

mokesčiai (€ 994), VMI pervesta Klubui skirta dalis gyventojų pajamų mokesčio (€ 997) ir 

pajamos iš renginių, turnyrų organizavimo (€ 409, įskaitant € 174 iš hcp žaidimų). Taigi 2017 m. 

VDGK turėjo lygiai € 2400 pajamų. 

Per 2017 metus Klubas išplatino 25 kuprinukus, kartu užsakė 45 naujus. Kadangi naujų 

kuprinukų savikaina buvo didesnė nei gautos pajamos už parduotuosius, šiemet kuprinukų 

pajamos yra su minuso ženklu, jos bus atspindėtos išlaidų skyrelyje. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Klubo įgytų diskgolfo krepšių, įrengtų Pavilnių ir Vingio parkuose, vieneto vertė nesiekia minimalios ilgalaikiam 

materialiam turtui nustatytos vertės. 
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Klubo išlaidos 

 
2017 m. didžiąją dalį Klubo išlaidų sudarė investicijos į stacionarius Vingio ir Pūčkorių 

diskgolfo parkus. Iš viso Klubo išlaidos sudarė €4423,76.  

 

 

 
 

    * - išlaidos padengtos iš gautos GPM paramos 

  ** - parodytas skirtumas tarp už kuprinukus gautų pajamų ir išlaidų naujiems kuprinukams  

*** - 4/5 bus apmokėti 2018 metais 

 

Lėšų likutis 2016 m. pabaigoje buvo € € 4 209,82, o 2017 m. pabaigoje € 2 181,97. Klubo 

grynosios pajamos/išlaidos 2017 m. sudarė € -2027,85 (atmetus investicijas į parkus + €1589). 

 

 

 

 

ŽVILGSNIS Į 2018 METUS 

 

 

Pagrindinis planuojamas 2018 m. darbas – pabaigti įrengti Pūčkorių DG trasą Pavilnių 

regioniniame parke (pastatyti trūkstamus krepšius, įrengti informacinį stendą), taip pat prižiūrėti 

esamą infrastruktūrą. Organizuosime jau ne kartą rengtus turnyrus, taip pat ir šiemet nemažai 

žaidėjų pritraukusią Lietuvos Taurę, galvosime, kaip juos padaryti dar patrauklesnius. Galbūt 

pavyks surengti ir naujų įdomių turnyrų, pvz., Lietuvos ir Latvijos diskgolfo žaidėjų dvikovą.  

Tikimės, kad ligšiolinis įdirbis ir darbų tąsa atneš gerų rezultatų ir vis daugiau žmonių ims 

mėgautis diskgolfo žaidimo malonumu. 
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Dėkojame mūsų partneriams, už bendradarbiavimą 2017 metais:              
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Skirmantas Bikelis 

 

 

 

 

 

 

 


