
 

 

Lietuvos diskgolfo žiemos čempionatas 2021 

su DiscCity 

REGLAMENTAS 

2021 m. kovo mėn. 14 d. 

 

 

1. ORGANIZAVIMAS 

Lietuvos diskgolfo žiemos čempionato 2021 organizatoriai – Asociacija „Lietuvos Diskgolfo 

Federacija“ ir Všį „DiscCity Team“. Visi čempionato dalyviai yra aukšto meistriškumo 

sportininkai. 

 

 

2. SAUGUMO REIKALAVIMAI COVID-19 PANDEMIJOS METU 

Sergantieji covid-19, kontaktavę su sergančiaisiais ar žaidėjai, kuriems pasireiškia covid-

19 būdingi simptomai (karščiavimas, kosėjimas, dusulys, kiti kvėpavimo sutrikimai) 

negali dalyvauti turnyruose.  

Čempionate negali dalyvauti žiūrovai (nebent Vyriausybė atšauks šį ribojimą). 

Varžybų dalyviai privalo laikytis Vyriausybės nustatytų saugos reikalavimų. Šiuo metu 

aukšto meistriškumo sporto varžybų dalyviams specialių ribojimų nėra nustatyta. Tačiau 

reguliavimui pasikeitus, būtina jų laikytis. Nuoroda - https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-

pandemijos-valdymo-priemones 

Žaidėjams rekomenduojama stengtis išlaikyti tarpusavio atstumą (bent 2 m), vengti 

būriuotis, pvz., apšilimui rinktis krepšį, esantį šalia jų starto vietos.  

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones


Visi žaidėjai privalo laikytis Vyriausybės bei PDGA reikalavimų bei rekomendacijų, kad 

apsikrėtimo rizika turnyrų metu būtų minimali. Nuoroda - https://www.pdga.com/pdga-

documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdga-sanctioned-play-

during-covid-19 

Covid-19 pandemijos metu, kaip ir visuomet, galioja visos PDGA nustatytos diskgolfo 

žaidimo taisyklės. 

 

Papildomi organizatorių taikomi apribojimai, siekiant maksimaliai išvengti didelių 

grupių dalyvių susirinkimo vienoje vietoje: 

- Žaidėjų susirinkimas bus vykdomas virtualiai - penktadienį (kovo 26 d.) 20 val. kaip 

gyva internetinė transliacija (taip pat liks ir transliacijos įrašas vėlesnei peržiūrai). 

- Žaidėjai paskirstyti dviejuose parkuose. 

- Visų žaidėjų prašoma apšilinėti netoli krepšio, nuo kurio jam/jai paskirtas startas. 

- Pagal galimybes žaidėjų grupės bus iki 4 žmonių. 

- Visų prašoma laikytis 2 metrų tarpusavio atstumo viso čempionato metu. 

- Prašoma neliesti kitų žaidėjų diskų, vengti kontakto su krepšiais. Diską iš krepšio 

išimti prieš kitam žaidėjui metant. 

- Oficialūs rezultatai kiekvienoje grupėje bus vedami Discgolfmetrix sistemoje. Pagal 

PDGA taisykles kiekviena grupė privalo pildyti bent dvi rezultatų korteles. Antrą 

(kontrolinę) kortelę prašoma pildyti taip pat Discgolfmetrix sistemoje. Jei grupėje 

nebus galinčių pildyti rezultatus elektroninius būdu, grupėms bus perduotos 

popierinės rezultatų kortelės. Grupėje nesant savanorių pildyti rezultatus, oficialią 

kortelę pildo Pirmas žaidėjas grupėje, kontrolinę – antras. Oficiali popierinė kortelė 

perduodama nufotografuota turnyro direktoriui e.paštu ( darius.gricius [at] 

DiscCity.eu ). Nesant galimybės nufotografuoti – perduodama fiziškai. 

- Žaidėjų paketai bus perduoti kiekvienai pirmo rato grupei atskirai, maksimaliai 

išvengiant fizinio kontakto. 

- Nebus fizinio turnyro centro. 

- Nebus vykdomas organizuotas žaidėjų maitinimas vietoje - visų žaidėjų prašoma 

pasirūpinti savarankišku maitinimu. Dėl to šeštadienį antro rato startas nukeltas 

valanda vėliau į 15 val., paliekant ~2 valandų pertrauką tarp ratų. 

- Į apdovanojimų ceremoniją kviečiami TIK medalius laimėję prizininkai. Jų taip pat 

prašoma laikytis 2 metrų atstumo; podiume atstumo reikalavimai taip pat bus 

išlaikyti. 

https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdga-sanctioned-play-during-covid-19
https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdga-sanctioned-play-during-covid-19
https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdga-sanctioned-play-during-covid-19


- Piniginiai prizai ir dovanų čekiai laimėtojams bus perduoti elektroniniu būdu po 

turnyro. 

- Turnyro metu ir vietoje nebus vykdoma prekyba diskgolfo inventoriumi. Galimas tik 

iš anksto e-parduotuvėse įsigytų prekių atidavimas (maksimaliai išvengiant artimo 

kontakto). 

 

 

3. PAGRINDINĖ ČEMPIONATO INFORMACIJA 

 

Čempionato data: kovo 27-28 d. 

 

Čempionato vieta: 

Parkas 1 ir turnyro centras – Survilų sodyba, Barborlaukio km., Šveicarija, Jovanos raj.  

Parkas 2 – Jonavos rajonas, Šveicarijos sen. Pušynėlio kaimas 

 

Divizionai: 

• Atvirasis (MPO) – Pogrupis A 

• Moterų (FPO) – Pogrupis B 

• Moterų meistrių (FP40) – Pogrupis B 

• Jaunimo (MJ18) – Pogrupis B 

• Meistrų (MP40) – Pogrupis B 

• Didmeistrių (MP50) – Pogrupis B 

 

Turnyras atviras, užsieniečiai gali pretenduoti į visas prizines vietas.  

Registruotis gali tik tie žaidėjai, kurie jau yra nors kartą žaidę diskgolfą ir jų rezultatas matyti 

metrix‘e ar PDGA.  

Maksimalus žaidėjų skaičius:  

MPO – 80 (+10 papildomų) 

FPO, FP40, MJ18, MP40 ir MP50 – 80 (+10 papildomų) 

 

REGISTRACIJA: 

 

Registracija prasideda 2021 m. Sausio 22 20:00 

Registracija baigiasi 2021 m. kovo 22 23:00 

 

Registracijos etapai:  

I – gali registruotis tik PDGA narystę turintys žaidėjai, kurie arba yra Lietuvos piliečiai, arba 

gyvena Lietuvoje; ši stadija trunka 3 dienas. 



II – visi žaidėjai, kurie arba yra Lietuvos piliečiai, arba gyvena Lietuvoje; ši stadija taip pat 

trunka 3 dienas.  

III – visi žaidėjai.  

Visose stadijose reikalavimas – METRIX reitingas.  

 

Apie nedalyvavimą žaidėjas turi pranešti iki registracijos pabaigos. Pranešus apie nedalyvavimą 

iki registracijos pabaigos, gražinamas visas dalyvio mokestis. Jei žaidėjas nepasirodo apie tai 

nepranešęs, jam dalyvio mokestis negrąžinamas. 

 

Apdovanojimai: 

• Visuose divizionuose trims geriausiems žaidėjams bus įteikti medaliai. ¼ geriausių kiekvieno 

diviziono žaidėjų bus apdovanoti piniginiais prizais (PDGA pro) arba DG prekių kuponais (visi 

kiti). 

• PDGA divizionų prizinį fondą sudarys 60% nuo divizione surinktų dalyvio mokesčių. 

 

Lygybės dėl top 3 vietų atveju, dėl medalių (ir/ar dėl čempiono titulo) bus žaidžiama Parke 1 

“staigi mirtis” nuo #1 krepšio pagal PDGA taisykles.  

 

Mokesčiai: 

Visiems - 20 eur, MJ18 - 15 eur 

Sumokėti dalyvio mokestį reikia pavedimu po registracijos iki ateinančio sekmadienio 20:00, 

nesumokėjusių registracija bus panaikinta.  

 

Tvarkaraštis: 

2021-03-26 (penktadienis) 

10:00 Parkai paruošti treniruotėms  

20:00 Žaidėjų susirinkimas (Internetu) 

 

2021-03-27 (šeštadienis) 

09:00 I-as ratas (grupavimas pagal divizionus) 

Parkas 1: FPO, FP40, MJ18, MP40, MP50                     Parkas 2: MPO 

13:00 pertrauka  

15:00 II-as ratas (grupavimas pagal divizionus ir rezultatus) 

Parkas 1: MPO                     Parkas 2: FPO, FP40, MJ18, MP40, MP50 

 

2021-03-28 (sekmadienis) 

10:00 III-as ratas (grupavimas pagal divizionus ir rezultatus) 

Parkas 1: FPO, FP40, MJ18, MP40, MP50                     Parkas 2: MPO 

14:00 apdovanojimai ir loterija 



 

Turnyro vadovai: 

Turnyro direktorius (TD) - Darius Gricius, +370 687 81223, darius.gricius*disccity.eu 

Turnyro II-asis direktorius (co-TD) - Tadas Ūselis, +370 696 72200, tadas.uselis*disccity.eu 

 

 

Reglamentą tvirtinu: 

 

Lietuvos Diskgolfo Federacijos Prezidentas   Mykolas Krasnickas 

 

Turnyro Direktorius     Darius Gricius 


