Lietuvos diskgolfo taurės 2020
su Latitude 64
REGLAMENTAS

1. ORGANIZAVIMAS

Lietuvos diskgolfo taurės organizatorius – Vilniaus diskgolfo klubas, PDGA įgaliotas
vykdyti Lietuvos diskgolfo federacijos funkcijas.

2. SAUGUMO REIKALAVIMAI COVID-19 PANDEMIJOS METU

Sergantieji covid-19, kontaktavę su sergančiaisiais ar žaidėjai, kuriems pasireiškia covid19 būdingi simptomai (karščiavimas, kosėjimas, dusulys, kiti kvėpavimo sutrikimai)
negali dalyvauti turnyruose.
Turnyruose negali dalyvauti žiūrovai (iki Vyriausybė atšauks šį ribojimą).
Varžybų dalyviai privalo laikytis Vyriausybės nustatytų saugos reikalavimų. Nuo birželio
1 d. galiojančiu nutarimu aukšto meistriškumo sporto varžybų dalyviams specialių
ribojimų nėra nustatyta. Tačiau reguliavimui pasikeitus, būtina jų laikytis.
Žaidėjams rekomenduojama stengtis išlaikyti tarpusavio atstumą (bent 2 m), vengti
būriuotis, pvz., apšilimui rinktis krepšį, esantį šalia jų starto vietos. Apdovanojimų
ceremonijos metu ją stebintiems žaidėjams rekomenduotina kaklaskare prisidengti nosį ir
burną.
Turnyrų organizatoriai turi laikytis Vyriausybės bei PDGA reikalavimų bei
rekomendacijų, kad apsikrėtimo rizika turnyrų metu būtų minimali.
Covid-19 pandemijos metu, kaip ir visuomet, galioja visos PDGA nustatytos diskgolfo
žaidimo taisyklės.

3. ETAPAI, FORMATAS, DALYVIAI

Data

DG parkas

Organizatorius

TD

Birželio 6 d. (6nis)

Panevėžio

Vilniaus diskgolfo klubas

Skirmantas Bikelis

Birželio 20 d. (6nis)

Pūčkorių

Vilniaus diskgolfo klubas

Skirmantas Bikelis

Liepos 4 d. (6nis)

Pušyno

Chilli Disc Golf

Karolis Lukoševičius

Liepos 18 d. (6nis)

Nedožinkos

DiscCity

Darius Gricius

Rugsėjo 12 d. (6nis)

Survilų sodybos

Survilų sodyba

Tadas Survila

Visi etapai yra PDGA-C lygio turnyrai.
PDGA turnyro etapų pavadinimai:
a) Lietuvos diskgolfo taurė 2020 su Latitude 64 – I – Panevėžys
b) Lietuvos diskgolfo taurė 2020 su Latitude 64 – II – Pūčkoriai
c) Lietuvos diskgolfo taurė 2020 su Latitude 64 – III – Pušynas
d) Lietuvos diskgolfo taurė 2020 su Latitude 64 – IV – Nedožinka
e) Lietuvos diskgolfo taurė 2020 su Latitude 64 – V – Barborlaukis
Kiekvienas etapas vyksta vieną dieną, žaidžiami du ratai be finalų.
Rekomenduojama pirmo rato pradžia – ne anksčiau, kaip 10.30 val.
Turnyre gali dalyvauti žaidėjai, turintys PDGA arba discgolfmetrix reitingą, ne mažesnį kaip
500. Šie minimalūs reikalavimai gali būti pakoreguoti prieš finalinį (penktąjį) etapą.
Turnyre gali dalyvauti užsieniečiai. Jų rezultatai įtraukiami į divizionų įskaitą. Užsieniečių
rezultatai neįtraukiami į Taurės įskaitą.

4. REGISTRACIJA
Didžiausias dalyvių skaičius etape 90.
Į turnyrą žaidėjai priimami po to, kai registruojasi metrix sistemoje ir sumoka dalyvio
mokestį. Mokestis turi būti sumokėtas per 24 val., to nepadarius registracija ištrinama ir
žaidėjui tektų registruotis iš naujo.
Kiekvienas dalyvis registruodamasis privalo susipažinti ir įsipareigoti laikytis su pandemija
susijusių saugumo reikalavimų.
Registracija prasideda likus dviems savaitėms iki turnyro, sekmadienį 20 val. Prieš karantiną
buvusios registracijos anuliuotos.
Registracija vykdoma trimis stadijomis:
I stadijoje gali registruotis visi Lietuvos žaidėjai, turintys PDGA narystę; ši stadija trunka
3 dienas.
II stadijoje – visi, išskyrus užsieniečius; ši stadija taip pat trunka 3 dienas.
III stadijoje – visi be apribojimų.
Registracija baigiasi likus dienai iki turnyro (ketvirtadienio vakare).
Turnyre užpildžius 80 vietų, vėliau užsiregistravę ir mokestį sumokėję žaidėjai patenka į
laukiančiųjų sąrašą. Iš laukiančiųjų sąrašo žaidėjai patenka į turnyrą išsibraukus anksčiau
užsiregistravusiam žaidėjui arba turnyro direktoriui (TD) suteikus laisvąjį kvietimą. TD turi
10 laisvųjų kvietimų, kuriuos panaudoja likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki turnyro.

Žaidėjams, kurie buvo laukiančiųjų sąraše, bet nepateko į turnyrą, grąžinamas visas
sumokėtas dalyvio mokestis.
Priimtiems į turnyrą žaidėjams, kurie atšaukia savo dalyvavimą likus 24 val. iki registracijos
pabaigos, grąžinimas dalyvio mokestis, atskaičius 5 eur mokestį.
Priimtiems į turnyrą žaidėjams, kurie iš anksto TD nepranešę neatvyksta į turnyrą ar atšaukia
registraciją paskutinę registracijos dieną (ketvirtadienį), dalyvio mokestis negrąžinamas.

5. TAURĖS IR DIVIZIONŲ ĮSKAITOS
Į Taurės ir divizionų įskaitas įtraukiami keturi geriausi žaidėjo rezultatai etapuose. Kitaip
tariant, įskaitiniai yra keturi iš penkių etapai.
5.1.TAURĖS ĮSKAITA
Taurės įskaitos nugalėtoja/s iškovoja pereinamąją Lietuvos diskgolfo taurę.
Taurės įskaitoje dalyvauja tik Lietuvos piliečiai ar žaidėjai, Lietuvoje turintys nuolatinę
gyvenamąją vietą daugiau kaip 18 mėnesių.
Taurės įskaitoje dalyvauja visų divizionų žaidėjai. Kiekvieno etapo dalyviai išrikiuojami
pagal galutinį varžybų rezultatą. Geriausią rezultatą etape pasiekęs žaidėjas gauna 100
taškų, 2 vieta 97, toliau per 2 taškų žingsnį iki 49 vietos, kuri gauna 3 taškus, 50 vieta
gauna 2 taškus, o tolimesnės vietos gauna po 1 tašką.
LYGYBĖS
Jei atskirame etape Taurės įskaitoje keli žaidėjai yra lygūs, jie užima tą pačią vietą ir
gauna jos taškus (jei du žaidėjai užima pirmą vietą, abu gauna po 100 taškų).
Galutinės Taurės įskaitos skaičiavimas po paskutinio etapo:
Jei susidaro lygybė dėl pirmos vietos, nugalėtoja/s

išaiškinamas pagal Eurotour

taisykles:


pirma lyginami taškai, gauti tuose įskaitiniuose etapuose, kuriuose dalyvavo abu
žaidėjai.



Jei lygu, tuomet lyginami rezultatai (metimų skaičius) tuose įskaitiniuose
etapuose, kuriuose dalyvavo abu žaidėjai.



Jeigu vis tiek lygu, žaidžiamas „staigios mirties“ žaidimas nuo 18 krepšio (kiek
reikės). Jei vienas iš pretendentų negali dalyvauti „staigios mirties“ žaidime,
Taurę iškovoja žaidime galinti/s dalyvauti žaidėja/s.

Lygybės tarp žemesnių kaip 1 vieta nesprendžiamos.

3.2 DIVIZIONŲ ĮSKAITA
Visi žaidėjai žaidžia suskirstyti į keturis PDGA divizionus: atvirąjį (MPO), moterų
(FPO), jaunimo (MJJ15, vaikai, gimę 2005 m. ir vėliau), meistrų (MP40, žaidėjai, gimę
1980 m. ir anksčiau).

APDOVANOJIMAI DIVIZIONUOSE
Etapuose apdovanojami 1/3 kiekvieno diviziono dalyvių. PDGA Pro nariams prizai
išmokami pinigais. PDGA Am nariai ir ne nariai gauna piniginio prizo vertės DG prekę
arba tokios vertės kuponą DG prekėms. PDGA Am narys gali paprašyti gauti prizą
pinigais. Tokiu atveju jis automatiškai virsta PDGA Pro nariu.
Galutinėje divizionų įskaitoje taurėmis apdovanojami po tris geriausius kiekvieno
diviziono žaidėjus.
TAŠKAI
Skaičiuojant galutinę divizionų įskaitą, diviziono dalyviai išrikiuojami pagal galutinį
varžybų rezultatą. Geriausią rezultatą pasiekęs žaidėjas gauna 100 taškų, 2 vieta 97,
toliau per 2 taškų žingsnį iki 49 vietos, kuri gauna 3 taškus, 50 vieta gauna 2 taškus ir
tolimesnės vietos gauna po 1 tašką.
LYGYBĖS:
Jei etape arba galutinėje divizionų įskaitoje susidaro lygybė tarp prizinių vietų divizione,
kurioms yra numatyti trofėjai ar prizai, kurių negalima padalinti lygiai, žaidžiama „staigi
mirtis“ dviejuose krepšiuose, jei vis dar lygu, žaidžiamas CTP į turnyro direktoriaus
parinktą krepšį ir nuo turnyro direktoriaus parinktos vietos. CTP laimi tas, kieno disko
tolimiausias kraštas yra arčiau krepšio stulpo, nesvarbu, kokiame aukštyje (ant žemės,
krepšyje ar ant krepšio).
Jei prizus įmanoma padalinti lygiai – peržaidimas neorganizuojamas, o prizai dalinami
lygiai, nebent lygiai sužaidę žaidėjai pageidauja kitaip.
Lygybės dėl 1 vietos divizione negali būti ir esant lygiam rezultatui visuomet
organizuojamas peržaidimas. Tik peržaidimo nugalėtojas užima 1 vt. ir gauna primos
vietos įskaitinius taškus.
Kai vyksta peržaidimas dėl kitų prizinių vietų, peržaidimas nelemia žaidėjų vietos ir
taškų divizionų įskaitoje. Pvz., du antrą vietą po 2 ratų užėmę žaidėjai peržaidime

išsiaiškina, kam teks 2 ir 3 vietos trofėjai, bet divizionų įskaitoje abu laikomi užėmę 2
vietą ir abu gauna po 97 taškus.

6. PAPILDOMI PRIZAI ETAPUOSE

METRIX DIVIZIONAI
Kiekviename etape apdovanojama po geriausią žaidėją papildomuose metrix įskaitose,
kurios sudaromos pagal žaidėjo metrix reitingą registracijos pabaigos dieną:


Metrix 751-799



Metrix 700-750



Metrix iki 699

Pasibaigus registracijai iki varžybų pradžios paskelbiami Metrix divizionų sąrašai.
Žaidėjas laimi prizą metrix įskaitoje tik tuo atveju, jei nėra prizininkas PDGA
divizione (arba atsisakė prizo).
Lygybės dėl prizo metrix divizione sprendžiamos žaidžiant CTP į turnyro
direktoriaus parinktą krepšį ir nuo turnyro direktoriaus parinktos vietos.
Papildomai apdovanojama po vieną žaidėją kiekviename divizione burtų keliu.

KITI PRIZAI
Kiekviename etape žaidžiamas „ilgiausias patas“ (LP) ir „arčiausiai krepšio“ (CTP).
Apdovanojimų ceremonijoje dalyvaujantiems žaidėjams loterijos būdu išdalinami keturi
prizai.
Organizatoriai gali įsteigti ir daugiau papildomų prizų (pvz., naujokams, PDGA
divizionams, kuriuose prizininkų mažiau nei trys ir pan.).

7. FINANSAI
DALYVIO MOKESČIAI
Dalyvio mokestis visuose etapuose 15 eur, MJJ15 – 11 eur.
Žaidėjams, kurie buvo laukiančiųjų sąraše, bet nepateko į turnyrą, grąžinamas visas
sumokėtas dalyvio mokestis.
Priimtiems į turnyrą žaidėjams, kurie atšaukia savo dalyvavimą likus 24 val. iki
registracijos pabaigos, grąžinimas dalyvio mokestis, atskaičius 5 eur mokestį.
Priimtiems į turnyrą žaidėjams, kurie iš anksto TD nepranešę neatvyksta į turnyrą ar
atšaukia registraciją paskutinę registracijos dieną, dalyvio mokestis negrąžinamas.

PRIZINIS FONDAS
Į PDGA divizionų prizininkų fondą skiriama po 7 eur nuo kiekvieno žaidėjo MPO, MP40
ir FPO divizionuose ir po 5 eur MJ15 divizione. Prizų vertė apskaičiuojama pagal PDGA
prizų vertės skaičiuoklę. Rekomenduotina mažiausią prizų vertę suapvalinti iki 10 eur.
Pasibaigus registracijai iki turnyro pradžios preliminarus PDGA prizininkų skaičius ir
prizų vertės paskelbiamos viešai. Jei po prizininkų skaičiaus ir prizų vertės paskelbimo
išsiregistruoja ar į varžybas neatvyksta žaidėjas, prizininkų skaičius ir jų vertės gali būti
perskaičiuojamos iš naujo.
Kiekvieno etapo organizatorius gali nurodyti, kaip jis detalizuoja dalyvio mokestį ir
procentiškai nurodyti dalį, skiriamą PDGA priziniam fondui fondą.

BENDRAS FONDAS
Etapų organizatoriai perduoda ar perveda VDGK į bendrą fondą po 0,75 Eur nuo
kiekvieno dalyvio. Iš bendro fondo bus apmokėtos taurės divizionų bendros įskaitos
prizininkams ir vaišės visiems dalyviams Taurės finaliniame etape.

PDGA
Kiekvieno etapo organizatoriai apmoka turnyro registracijos PDGA mokestį (50 USD).

