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KLUBO NARIAI 
 

 

 

Jubiliejinių penktųjų veiklos 2019 m. pabaigoje Klubas turėjo 70 narių.  

 

 

 

 
 

 

 

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

Klubo narytės nebepratęsė 12 narių (labai stabilus skaičius, jau kelerius metus svyruojantis tarp 

11-13), o prie Klubo prisijungė beveik dvigubai daugiau - 23 nauji nariai (tiesa, penkiais mažiau, 

nei 2018). Taigi, 2019 metais tęsėsi 2018 metais prasidėjęs staigokas klubo narių skaičiaus 

augimas, kurį galima sieti su dar 2018 praktiškai išbaigtu ir 2019 palaikytu klubo veiklos 

„kompleksu“ – įrengtas stacionarus Pūčkorių parkas (krepšiai, žemėlapiukai, 2019 m. dar 

patiesta 12 dirbtinės žolės starto aikštelių) + tinkama parko priežiūra (žolės pjovimas, operatyvus 

vandalizmo pasekmių šalinimas) + intensyvus hcp žaidimų organizavimas, įskaitant nemažas 

investicijas į prizinį fondą + gan aktyvi veikla socialiniuose tinkluose (FB grupė Diskgolfas 

Vilniuje). 

Panašu, vienas pagrindinių Klubo narių augimo katalizatorių yra „pakviesk draugą“ metodas. Bet 

nemažai naujų narių prisijungė savarankiškai pastebėję mūsų žaidimus ar sklaidos priemones. 

Buvo atvejų, kai įsitraukė žaidėjai, sutikti savarankiškai žaidžiantys Vilniaus DG parkuose  ir 

betarpiškai pakviesti prisijungti.   

Džiugina Klubo augimas, galimybė klube sutikti labai įvairių ir tuo įdomių žmonių.  Be to, 

pasiektas nemažas narių skaičius leidžia Klubui jaustis tvirtai tiek finansiškai (nario mokesčių 

dėka), tiek tuomet, kai Klubo veikloje labai prireikia patikimų darbščių rankų. Didesnis žaidėjų 

skaičius kartu kuria didesnę motyvaciją investuoti laiką, darbą ir lėšas į diskgolfo infrastruktūrą, 

renginių organizavimą ir klubo veiklos palaikymą. O nuolatinis dalies narių  nubyrėjimas 

primena, kad norint išlaikyti stabilų žaidėjų skaičių ar siekiant augimo, negalima apsnūsti. 
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Klube vyrų skaičius ženkliai lenkia moterų, bet jų truputėlį daugėja (jau trečius metus po vieną 

daugiau, užpernai buvo 6, pernai 7, šiemet 8). Tikimės, kad daugėjant moterų ir gerėjant žaidimo 

sąlygoms Pūčkoriuose, ši tendencija išliks.  

Klubo narių amžiaus proporcijos daug nepasikeitė. Jaunimo įsitraukimas lieka sudėtingas, 

labiausiai, manytina, dėl logistikos sunkumų. Pūčkorių trasą viešuoju transportu pasiekti yra 

labai nepatogu. Tad klubo nariai – tik klubo narių atžalos. 
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Kai kurie Klubo narių pasiekimai 2019 metais 

 
 

Pasaulio komandinis čempionatas Estijoje 

 

Pasaulio čempionate Lietuvos komandoje žaidė mūsų klubo ir visos Lietuvos aukščiausio 

reitingo žaidėjas Gabrielius Gricius. Pagal žaidėjų reitingą būdama žemiausioje (17) vietoje, 

Lietuva sugebėjo patekti į antrą etapą, už borto palikdama JAV (!), ir galutinėje įskaitoje užimti 

11 vietą.  

https://www.sportas.lt/naujiena/282068/pasaulio-komandu-diskgolfo-cempionate-lietuva-sukure-

sensacija 

 

Baltijos šalių čempionatas ir atrankinės Innova Baltic Tour varžybos 

 

Finaliniame Baltijos šalių čempionate dalyvavo Gabrielius Gricius (MPO 21 vt.) ir Darius 

Gricius (MP40 8 vt.). Atrankiniuose etapuose į Baltijos šalių čempionatą sėkmingiausias buvo 

Rygos etapas, kuriame Gabrielius užėmė MPO 2 vietą.  

 

Lietuvos Taurė (Taurės ir divizionų  įskaitos) 

 

Gabrielius ir Darius dominavo 2019 m. Lietuvos taurės varžybose. Gabrielius iškovojo Taurę - 

vienintelį trofėjų Lietuvoje, kurio dar nebuvo iškovojęs. Darius iškovojo MP40 diviziono 

nugalėtojo taurę ir trečiąją vietą bendroje įskaitoje. Antrąją vietą Taurės ir MPO įskaitose 

iškovojo Mindaugas Pošius. MJ15 diviziono nugalėtojo taurę iškėlė Aidas Stončius. FPO 

diviziono antrąją vietą užėmė Svetlana Kobec.  

 

Lietuvos čempionatas ir Lietuvos žiemos čempionatas 

 

Lietuvos čempionate geriausiai pasirodė Mindaugas Pošius, užėmęs antrąją vietą MPO 

divizione. Sėkmingiausiai tarp Klubo moterų šiemet žaidusi Svetlana Kobec 2019 sezone 

susirinko maksimalią sidabro kolekcija, įskaitant ir LČ sidabrą. Vėjas Ūselis iškovojo MJ15 

sidabrą, o Tadas Ūselis MP40 bronzą. 

 

Žiemos čempionate MPO divizione triumfavo Gabrielius Gricius, bronzą iškovojo Mindaugas 

Pošius. MP40 auksas teko Dariui Griciui, sidabras Tadui Ūseliui. FPO sidabras – Svetlanai 

Kobec, MJ15 auksas – Vėjui Ūseliui.  

 

Kiti pasiekimai 

 

Antrą kartą vykusiose Lietuvos – Latvijos taurės varžybose Lietuvos komanda, kurios nemažą 

dalį sudarė VDGK žaidėjai, atsirevanšavo latviams už pralaimėjimą debiutiniame sezone ir 

iškovojo taurę. Gabrielius Gricius atsakomajame etape Vilniuje ne tik iškovojo 1 vietą MPO 

divizione, bet ir sužaidė „karščiausią“ sezono ratą – aukščiausiai metrix reitingu (1067) įvertintą 

ratą tarp visų Klubo narių.  

 

 

 

 

https://wtdgc2019.com/
https://www.sportas.lt/naujiena/282068/pasaulio-komandu-diskgolfo-cempionate-lietuva-sukure-sensacija
https://www.sportas.lt/naujiena/282068/pasaulio-komandu-diskgolfo-cempionate-lietuva-sukure-sensacija
https://www.pdga.com/tour/event/42314#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/40429#MPO
http://www.discgolf.lt/wp-content/uploads/2020/02/Bendra-%C4%AFska.pdf
http://www.discgolf.lt/wp-content/uploads/2020/02/Divizion%C5%B3-%C4%AFsk-2019.pdf
https://www.pdga.com/tour/event/37787#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/35491#MPO
https://www.facebook.com/pg/discgolf.lt/photos/?tab=album&album_id=2257260337719480
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Klubo nominacijos 

 

Jau trečius metus (nuo 2017) Klubas įsteigia padėkos ir paskatinimo nominacijas daug klubo ir 

diskgolfo labui nuveikusiems ir sportine prasme pasižymėjusiems Klubo nariams. Sporto 

pasiekimai vertinami pagal „aktyviojo sezono“ rezultatus – nuo praeitų metų spalio pradžios iki 

einamųjų metų rugsėjo pabaigos. 

 

Klubui itin brangios yra Metų savanorių ir Naujokų magneto nominacijos. Esminės Klubo 

veiklos – parko priežiūra, įrengimas, vandalizmo pėdsakų šalinimas ir kita iš esmės remiasi 

savanorišku darbu, už kurį galime atsilyginti tik simboliškai. Naujokai klube yra labai laukiami, 

be jų Klubas paprasčiausiai ir natūraliai nunyktų (rutiniškai prarasdamas po keliolika žaidėjų kas 

met). Abi nominacijos yra vertinamojo pobūdžio, laureatus išrenka Klubo direktorius (kuris yra 

pagrindinis savanoriškų darbų organizatorius bei žaidėjų grupuotojas per žaidimus, taigi, 

pastebintis, kada prisijungia naujokai ir su kuo jie ateina), atsižvelgdamas į visų Klubo žaidėjų 

siūlymus.  

Nominacijose pagal sportinius rezultatus vertinimams erdvės nėra. Rezultatai fiksuojami pagal 

discgolfmetrix.com duomenis. Renkami Metų progreso (labiausiai išaugęs metrix reitingas), 

Metų progreso 700+ (tarp pažengusių žaidėjų, kurių progresas paprastai nėra toks ryškus, kaip 

pradedančiųjų), Metų naujoko, ir „Karščiausio“ metų rato (t.y. aukščiaisiai metrix reitingu 

įvertinto varžybinio rato) laureatai. 

 

Visi 2019 metų laureatai šiame albume. 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.591566801678980&type=3&av=107907320743531&eav=AfaYLiS0EGJBWQYgtFx6bYbGZ2R5EMSrsfLFapSAk2bu_i_H5D5n37tvlbs0xpKKE9I
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KLUBO VEIKLOS 
 

Turnyrų organizavimas 
 

Diskgolfo turnyrų organizavimas yra viena pagrindinių Klubo veiklų. Paprastai turnyrus 

organizuojame savo „namų“ DG trasoje Pavilnių regioniniame parke.  

Jau trečius metus Klubas organizavo Lietuvos taurės turnyrų seriją, buvo jos koordinatorius, 

organizavo pirmąjį Pavilnių bei antrąjį Nedožinkos etapus. Šis Taurės sezonas tapo išskirtiniu, 

nes pirmą kartą sulaukė generalinio rėmėjo. Juo tapo švedų diskų gamintojas Kastaplast.  

Pavilnių (Pūčkorių) etapas tapo didžiausiu dalyvių skaičiumi Taurės etapu ir antru pagal dydį 

organizuotu turnyru 2019 metais – 68 dalyviai (pernai 71). Iš viso Taurės etapuose (jų buvo 

keturi: Pavilnių, Nedožinkos, (naujas) Pušyno ir Barborlaukio) sudalyvavo 92 unikalūs žaidėjai 

(pernai – 77). Tikėkimės, kad 2020 metais pirmą kartą turėsime visiškai užpildytų turnyrų, netgi 

į turnyrus nepatekusių žaidėjų, o bendrai sulauksime per 100 unikalių dalyvių. 

 

 
LDGT I etapo Pavilniuose dalyviai 

 

2019 metais antrąjį kartą surengėme Latvijos – Lietuvos taurės varžybas (partneris Latvijoje 

buvo Kalvis Fridenbergs iš 9Hill, Talsi), vykusias nepakitusiu formatu – dviem etapais, žaistais 

Latvijoje ir Lietuvoje. Šiame turnyre pagrindinis akcentas yra valstybių komandų dvikova, 

kurioje dalyvauja visi kiekvienos komandos žaidėjai ir kurioje visi žaidėjai gali pelnyti taškus 

komandų įskaitai. Šiemet Lietuvos komandai pavyko atsirevanšuoti latviams bendru dviejų etapų 

rezultatu 120:96. Lietuvos etapas vyko Pūčkoriuose ir tapo didžiausiu šių metų turnyru (69 

dalyviai). 

https://discgolfmetrix.com/883866
https://discgolfmetrix.com/883867
https://www.facebook.com/pg/discgolf.lt/photos/?tab=album&album_id=2257260337719480
https://discgolfmetrix.com/896588
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Lietuvos  komanda – Lietuvos-Latvijos taurės 2019 laimėtoja 

 

Svarbi Klubo turnyrų kalendoriaus dalis yra tradiciniai 

turnyrai, skirti valstybės šventėms paminėti. Vasario 16 

dieną surengėme turnyrą Valstybės atkūrimo 101 metų 

sukakčiai paminėti „101 metimų už Lietuvą“. Turnyro 

formatas jau antrus metus buvo toks pats neįprastas - 

dalyviai varžėsi, kas įveiks kuo didesnę parko dalį per 

101 metimų. Turnyre žaidė 28 dalyviai (pernai – 30). 

 

 

Kovo 10 dieną minėjome Klubo įkūrimo 5 metų jubiliejų. 

Specialiais suvenyrais buvo apdovanoti 10 Klubo narių, 

kurie nariais tapo nuo pat Klubo įkūrimo: Klubo steigėjas 

ir savininkas Darius Gricius, steigėjas ir direktorius 

Skirmantas Bikelis, Jaroslavas Bogdzevičius, Gabrielius 

Gricius, Paulius Kvaraciejus, Ramūnas Misiukevičius, 

Mindaugas Pošius, Aidas Stončius, Tadas Ūselis, Vėjas 

Ūselis. Visų jų nuotraukų iš 2014 metų albumas. Iš viso 

jubiliejaus turnyre dalyvavo 56 žaidėjai (pernai 39).               Klubo steigėjai Darius Gricius ir  

Skirmantas Bikelis prie Klubo     

jubiliejaus torto 

 

Vasaros pradžioje Pūčkoriuose surengėme Dvejetų turnyrą, kuriame dalyvavo 20 porų ir vienas 

žaidėjas (pernai 17 porų). Pačią pirmą 2019 metų dieną jubiliejinį dešimtą kartą iš eilės Klubo 

žaidėjai susirinko į žaismingą netradicinių taisyklių Naujų Metų turnyrą „Flame in gLove“. O 

pačioje 2019 metų pabaigoje klubiečiai jau antrą kartą buvo sukviesti į mistinį Radioparką netoli 

Maišiagalos – kur turnyru ir bendru pasibuvimu pas Donatą buvo užbaigti 2019 metai.   

 

https://discgolfmetrix.com/873921
https://www.facebook.com/pg/discgolf.lt/photos/?tab=album&album_id=1930525880392929
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.385292545639741&type=3&av=107907320743531&eav=AfYjAgJyonoNyZ1-BQv3jH9m3KrD2CjAUrBWo_dZ-JggpK8w1QL0QnkFwA4JZhtGppk
https://discgolfmetrix.com/880882
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.443569589812036&type=3&av=107907320743531&eav=AfZ-cjCGw4yp_CXalxWdZ_-WxyYYiuI8U0Im0MX75JA6yvQn89dOiwrjSotNgCYYmX0
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.349598689209127&type=3&av=107907320743531&eav=AfYVo47RQgmXncbsrfwSzJV1MKXbTZJc3V76GYxOUwUnxc97DUUJn5KL965bZJ6MjQM
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=858760
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=858760
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Klubo susitikimas pas Donatą 2019 pabaigoje 

 

 

Klubas kaip ir pernai organizavo kassavaitines lygas – Pūčkorių hcp lygą ir Vingio hcp žaidimus.  

Vingio parke žaidimai buvo organizuojami nuo gegužės iki rugsėjo kiekvieną trečiadienį. 

Pūčkoriuose visus metus – sausio-balandžio mėnesiais žaidėme sekmadieniais, gegužės – 

rugpjūčio mėnesiais prisidėjo žaidimai antradieniais (dvejetai) ir ketvirtadieniais po darbų. Nuo 

rugsėjo, kai dėl vakarinės tamsos nebegalėjome žaisti po darbo, ėmėme žaisti abi savaitgalio 

dienas – šeštadieniais ir sekmandieniais.  

Neskaičiuojant dvejetų žaidimų, iš viso Pūčkoriuose ir Vingyje suorganizavome 99 

kassavaitinius hcp žaidimus (pernai 87), juose žaidė 1727 žaidėjai (2018 m. 1363). Pūčkoriuose 

82 žaidimuose žaidė 1604 dalyviai (vid. 19,6; 2018 metais 1148 dalyviai, vid. 17,1), Vingyje 17 

žaidimų 123 dalyviai (vid. 7,24, pernai vid. 7,1).  

Lankomumas Pūčkoriuose stipriai augo jau antrus metus iš eilės. Pernai augo 60 proc., o šiemet 

dar 40 proc. Tam įtakos, be abejo, turėjo pagausėjęs žaidimų skaičius, kai nuo rudens ėmėme 

žaisti ir šeštadieniais. Kita vertus, augimas pastebimas nuo  pat pavasario. Tad, manytina, 

rezultatų duoda diskgolfo populiarinimo įdirbis, gan kokybiška parko priežiūra, pasiteisinusi 

prizininkų nustatymo hcp sistema, orientuota į tobulėjančius žaidėjus, dar padidėjęs kassavaitinių 

varžybų prizinis fondas ir Klubo narių gausėjimas bei jų aktyvumas kviečiant žaisti draugus. 

Taip pat lankomumui palankus žaidimų laiko lankstumas – nuo  rudens žaidėjai gali rinktis žaisti 

šeštadienį ar/ir sekmadienį, taip pat vieną iš žaidimo pradžios laikų – nuo 10 ar 9 val. Paminėtini 

ir jau antrus metus iš eilės pasitaikę išskirtinai geri (sausi) orai beveik be išimčių visus sezono 

savaitgalius.  

Pats gausiausias Pūčkorių hcp žaidimas tradiciškai įvyko balandžio pradžioje, kai į pirmąjį 

mėnesio žaidimą susirinko 42 žaidėjai. Tai kol kas visų laikų kassaviaitnio žaidimo lankomumo 

rekordas. O į lankomumo top 3 pateko tiek pavasario, tiek vasaros, tiek rudens mėnesiai. Tad net 

sunku būtų vertinti, kuris metų laikas yra palankiausias diskgolfo žaidimui. 

 

http://www.discgolf.lt/turnyrai/vilniaus-hcp-lyga/
https://discgolfmetrix.com/891420?fbclid=IwAR0YChcIQnXi7_nBHnQFyT5BXmFVpa5_CRwEjdqYryMoxI0VUkVmp1-Kuvs
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Vingyje lankomumas išliko panašus kaip ir pernai ar užpernai. Vingio trasa turi nedidelį šio 

parko mėgėjų ratą, daugiausiai iš žaidėjų, kurie gyvena netoliese ir ateina pažaisti po darbo. Šis 

parkas kartu yra savotiška naujų žaidėjų starto aikštelė.  
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Diskgolfo populiarinimas 

 
Hcp kassavaitiniai žaidimai Pūčkorių ir Vingio DG parkuose yra atviri ir netgi stipriai orientuoti 

į naujus žaidėjus – rezultatų skaičiavimo sistema suteikia pranašumą labiausiai tobulėjantiems 

žaidėjams (o labiausiai tobulėja būtent naujokai), diskų neturintiems žaidėjams jų paskoliname, 

pirmą kartą atėjusius įtraukiam į žaidimą ir taip juos apmokome (mokymasis nuolat vyksta ir 

vėliau, žaidžiant kartu su patyrusiais žaidėjais). 

 

Vis tik kassavaitiniais žaidimais neapsiribojome, pristatėme diskgolfą ir keliuose kituose 

renginiuose.  

Balandžio pradžioje jau berods trečiąjį kartą diskgolfą žaidė Trečiojo amžiaus universiteto 

studentai TAU sporto šventėje Vingio parke, surengtoje Pasaulinę sveikatos dieną. 

Balandžio pabaigoje diskgolfą pristatėm masiško ėjimo „Walmark Ėjimo varžybos | Vilnius 

2019“ dalyviams. 

Gegužės 1 d. Lukiškių aikštėje su diskgolfo rungtimi prisidėjome prie Lietuvos įstojimo į 

Europos Sąjungą paminėjimo šventės.  

Liepos pradžioje kartu su ultimeito žaidėjais „Arimex skraidančio disko sporto šventėje“ 

siekėme vienu metu ore skriejančių diskų rekordo – 78 diskai ore, įskaitant net 32 diskgolfo 

diskus! 

 

 
Skriejančių diskų rekordas Vingio parke 
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Rugsėjo pradžioje jau ne pirmą kartą pirmojoje mokslo metų paskaitoje MRU Teisės mokyklos 

pirmakursiams ir dėstytojams „dėstėme“ diskgolfo pagrindus. 

Rugsėjo viduryje taip pat tradiciškai, jau trečią kartą, diskgolfo rungtį pristatėme neįgaliųjų ir 

visų sporto šventėje Vingio stadione. 

 

 

 
„Pirmoji diskgolfo paskaita“ MRU parkelyje 

 

Spalio mėnesį buvo įrengtas diskgolfo parkas Panevėžyje ir VDGK šiek tiek prisidėjo prie 

diskgolfo „išjudinimo“ šiame mieste. Spalio viduryje surengėme supažindinimo su diskgolfu 

žaidimą, kuriame iš viso sudalyvavo 19 žaidėjų. 

 

 
 

https://discgolfmetrix.com/1107188
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O artėjant Kalėdoms Panevėžyje kartu su vietiniu entuziastu Arūnu Balčiūnu surengėme pirmąjį 

Panevėžyje naktinį diskgolfo žaidimą, kuriame sudalyvavo net 31 žaidėjas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 penkerius metus šį FB puslapį „mėgstančių“ profilių 

stabiliai gausėja po maždaug 100 per metus. Per 2019 metus puslapį palaikinusių žmonių 

padaugėjo nuo 628 iki 715. 

2018 metų viduryje sukurta atvira Facebook grupė „Diskgolfas Vilniuje“ per 2019 metus paaugo 

nuo 120 iki 191 nario. Grupėje skelbiame tiek „vietinės reikšmės“ informaciją apie artėjančius 

kassavaitinius žaidimus ir jų rezultatus, visus kitus reikaliukus, tiek informaciją, kuri gali būti 

įdomi visiems besidomintiems diskgolfu – pranešimus apie artėjančius turnyrus, DG taisyklių 

paaiškinimus, metimų video ir kitą aktualią medžiagą. 

Visos Lietuvos mastu organizuojame papildomo azarto varžyboms ir 

treniruotėms suteikiančių kuprinukų žaidimą. 2015 m. pabaigoje 

discgolf.lt kuprinukus buvo įsigiję 39 žaidėjai,  baigiantis 2016 m. 56 

(+17), 2017 metų pabaigoje jau 80 (+24), 2018 pabaigoje 114 (+34), o 

2019 metų pabaigoje 150 (+36, neskaičiuojant tų, kurie naujai įsigyti į 

nebeaktyvių žaidėjų vietas). 

https://discgolfmetrix.com/1129012?fbclid=IwAR1cvYj6T9Crq-wVzuiCEYjtVg-Z4zEMFiytq7Rd9q4Sw_b-KWtaDOpWH1I
http://www.discgolf.lt/
http://www.facebook.com/discgolf.lt
https://www.facebook.com/groups/191219091713755/
https://discgolfmetrix.com/bagtag/?bagtag_id=2
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Rūpinimasis diskgolfo infrastruktūra 
 

2019 metais Pūčkorių parkas pagaliau tapo „pilnos sudėties“ 18 krepšių parku – įrengėme 

papildomus du krepšius (13 ir 14) miškingoje parko dalyje, taip ne tik pasiekdami standartinį 

parko dydį, bet ir pagerindami atvirų bei miškingų krepšių balansą. Miško proskynos, kuriose 

įrengėme trasas, buvo mažumėlę prižėlusi, tad teko imtis valymo darbų. 

 

 
14 krepšio trasos valymas 

 

 

Labai daug darbo ir klubiečių sutelktumo pareikalavo dar vienas, gan esminis, parko 

patobulinimas – starto aikštelių įrengimas ant išlyginto žvyro/smėlio pagrindo paklojant dirbtinės 

žolės. Vis intensyvėjant žaidėjų srautui, starto aikštelės, kuriose ant kulno sukdamiesi žaidėjai 

meta pirmąjį metimą, pasidarė duobėtos (kulnai nori nenori rausia duobes). Kilo pavojus 

žaidėjams išsisukti koją, parko vaizdas suprastėjo, o situacija toliau būtų tik blogėjusi.  
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Įtrinam smėliu – va kiek rankų darbo įdėta (aišku, gal ir nebūtina taip kruopščiai :) 

 

Metų pabaigoje užsakėme naujus, ko gero, kokybiškiausius pasaulyje DiscGolfPark krepšius. 

Gamykliniai krepšiai buvo būtina sąlyga siekiant organizuoti Vilniuje Innova Baltic Tour 

varžybų etapą. Su tokiais krepšiais ir sutvarkytomis starto aikštelėmis, Pūčkorių parkas taps, ko 

gero, aukščiausio lygio parku Lietuvoje. O senuosius savadarbius krepšius išleisime antram 

gyvenimui kitose vietose. Bet šie darbai – jau 2020 metams.  

 

Vandalizmo rizika yra labai nemalonus rūpestis 

stacionarių diskgolfo parkų šeimininkams. Per 2019 

metus nukentėjo (buvo nulaužtas) vienas krepšys. 

Spėjame, koks tai dramblys nusprendė užsilipti ant 

krepšio pintinės dėl smagumo, galvodamas, kad 

krepšys  gali atlaikyti belekokį svorį. Gulintį krepšį 

operatyviai pastatėm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paklojus dirbtinę žolę atsirado papildomas rūpestis. Nors 

iš pažiūros ji niekam kitam negalėtų būti naudinga – žolės 

„plaukas“ ilgas, gabalai nestandartinio dydžio – vis tik 

pasitaikė trejetas žolės vagysčių.  
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Kaip ir kasmet, gegužės-rugsėjo mėnesiais teko daug pasidarbuoti pjaunat žolę ir krūmų atžalas 

tose vietose, kurių nepasiekia Parko samdomi traktoriukai. Šiemet įsigijome antrąją klubo 

krūmapjovę – taip galime efektyviau išnaudoti palankų orą žolės pjovimui.  

 

Esame dėkingi Verkių-Pavilnių regioninio parko direkcijai, kad parko pievų šienavimo darbai 

geranoriškai planuojami atsižvelgiant į Klubo organizuojamų turnyrų datas. 

 

Parke laiks nuo laiko pasirūpiname ir šiukšlių surinkimu. 

 

 
 

 

 

Prie infrastruktūros plėtros galima paminėti, kad Klubas šiemet tapo nedidelės švedų diskgolfo 

prekių gamintojos Kastaplast atstovu Lietuvoje, kas leido 2019 Lietuvos Taurės sezonui gauti šio 

gamintojo paramą, o kartu sudaro sąlygas mažesniais kaštais apsirūpinti diskais, steigti prizus 

turnyruose ir diskgolfo populiarinimo renginiuose, taip pat šiek tiek Klubui užsidirbti ir kartu 

sudaryti didesnę diskgolfo prekių pasiūlos Lietuvoje įvairovę.  

Klubas prekiauja Kastaplast diskais su prekės ženklu „Kastaplast Lietuva“, prekybai naudoja FB 

tinklapį https://www.facebook.com/KastaplastLietuva/ 

 

 

http://www.kastaplast.se/
https://www.facebook.com/KastaplastLietuva/
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KLUBO DALININKAI IR DARBUOTOJAI 
 

Klubo steigėju ir vieninteliu dalininku yra Darius Gricius. Per 2019 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 2019 m. neįgijo ir neperleido
1
. 

Klubas metus pradėjo su 4400 Eur likučiu iš 2018 metų. 2019 metus baigė turėdamas sąskaitoje 

648 Eur. Taigi, panaudojome ne tik iš einamųjų pajamų gautas lėšas, bet ir per ankstesnius 

veiklos metus sukauptas santaupas. Metus baigėme turėdami 3752 Eur mažiau lėšų, nei metų 

pradžioje.  

 

Klubo pajamos 

 
Svarbiausias Klubo pajamų šaltinis tradiciškai yra Klubo narystės mokesčiai. Šios pajamos 

išaugo kartu su narių skaičiumi (lyginant su 2018 metais, paaugo 27 proc.). Klubo pajamos iš 

gyventojų pajamų mokesčio 2 % liko panašaus dydžio, kaip ir pernai. Labai nemažai sėkmingai 

organizuotų turnyrų reikšmingai prisidėjo prie klubo biudžeto – tai buvo trečias pagal svarbą 

Klubo pajamų šaltinis. Kaip ir praėjusiais metais, vėl gavome paramos iš savivaldybės 

programos, skirtos sporto klubų veiklai finansuoti, šįkart kiek mažesnę sumą, kurią panaudojome 

hcp prizams finansuoti. Savivaldybės paramai artimą sumą surinkome iš hcp žaidimų mokesčių, 

kuriuos sumokėjo ne Klubo nariai. Naujas nedidelis Klubo pajamų šaltinis – pelnas iš Kastaplast 

diskų pardavimų, sudarė 5% nuo visų Klubo pajamų. Klubo pelnas iš kuprinukų buvo ganėtinai 

simbolinis, nes pajamos investuotos į naujų kuprinukų gamybą. 

 

       
Klubo grynosios pajamos 2019 

                                                 
1
 Klubo įgytų diskgolfo krepšių vieneto vertė nesiekia minimalios ilgalaikiam materialiam turtui nustatytos vertės. 
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Klubo išlaidos 

 
Klubo išlaidų „liūto dalį“ sudarė investicijos į Pūčkorių DG parką. Iš viso jos sudarė net 65 proc. 

Klubo išlaidų. Didžioji dalis šių investicijų teko didžiausiam Klubo pirkiniui – DiscGolfPark 

krepšiams. Tikimės, kad ši per keletą Klubo veiklos metų sukauptų lėšų investicija su laiku duos 

grąžos ne tik parko kokybės pavidalu, bet ir pajamomis iš tarptautinių turnyrų. Kitas investicijas 

į parką sudarė 13 ir 14 Pūčkorių krepšių pirkimas, „Viking“ krepšio pirkimas, krūmapjovės 

įsigijimas, dirbtinės žolės, žvyro jos patiesimui įsigijimai, parko žemėlapiukai – lipdukai, 

išlaidos trimerių kurui, krepšių betonavimui ir kt. Dalis Klubo lėšų teko Kastaplast diskų 

atsargoms. Šios išlaidos atneš naudos kitąmet – pelno iš prekybos bei sutaupymų prizams ir 

dovanoms pavidalu. Kaip visada reikšmingą Klubo išlaidų dalį sudarė išlaidos hcp prizams. Taip 

pat šiemet kaip niekad nemažai diskų skyrėm dovanoms savanoriams, dirbusiems parko 

priežiūros darbus. Tiesą sakant, šios išlaidos galėtų būti prisikirtos ir prie investicijų į Parką. 

Likusios Klubo veiklai būtinos išlaidos sudarė palyginus nedidelę dalį. 

 

 

 
Klubo išlaidos 2019 metais 
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ŽVILGSNIS Į 2020 METUS 
 

 

2020 metais bene didžiausias darbas, beje,  atliktas dar iki šios ataskaitos parengimo – naujųjų 

DiscGolfPark krepšių instaliavimas, taip pat senųjų krepšių išinstaliavimas ir realizavimas. Šiais 

bei kitais darbais ir toliau gerinsime sąlygas diskgolfui žaisti Pūčkorių DG parke. 

Rašant ataskaitą jau yra prasidėjusi COVID-19 pandemija, paskelbtas karantinas ir ateinantis 

2020 metų sezonas skendi nežinioje. Suprantama, jis bus mažiau aktyvus, nei praėjusieji. Tačiau 

tikimės, kad išlaukę reikiamą pauzę, Klubo nariai ir visi diskgolfo mėgėjai su didele energija vėl 

įsitrauks į taip mėgstamo ir išsiilgo sporto veiklas. 

 

 

 

Dėkojame mūsų partneriams už bendradarbiavimą 2019 metais:              
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Skirmantas Bikelis 

 

 

 

 

 

 

 


