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Lietuvos diskgolfo federacijos žaidėjų licencijavimo tvarka 

 

1. Federacijos žaidėjo licencija 

Licencija yra liudijimas, kad žaidėjas: 

a)  pritaria idėjai, kad Lietuvos diskgolfo bendruomenės labui galima padaryti daugiau 

veikiant bendrai ir organizuotai, nei veikiant atskirai, 

b)  nori būti Lietuvos diskgolfo bendruomenės nariu,  

c) remia ir pasitiki Lietuvos diskgolfo federacija (toliau – Federacija) kaip Lietuvos 

diskgolfo bendruomenę vienijančia ir jai atstovaujančia organizacija.  

 

2. Licencijuoto žaidėjo teisės ir pareigos: 

2.1. Licencija suteikia teisę žaidėjui dalyvauti Federacijos organizuojamose varžybose.  

2.2. Licencijuotas žaidėjas turi teisę patarti Federacijos valdybai dalyvaudamas 

patariamosiose apklausose. Šią teisę turi Lietuvos piliečiai ir kiti žaidėjai, Lietuvoje gyvenantys 

ne trumpiau kaip 6 mėnesius. 

2.3. Licencijos turėtojas privalo laikytis Federacijos priimtų žaidėjo elgesio ir etiketo taisyklių, 

kitų patvirtintų reikalavimų. 

 

3. Licencijos išdavimas ir galiojimas: 

3.1. Prašymai išduoti žaidėjo licenciją priimami ir žaidėjo licencija išduodama visus metus.  

3.2. Licencija galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. 

3.3. Prašymai pratęsti licenciją kitiems metams priimami ne anksčiau, kaip likus dviems 

mėnesiams iki licencijos pasibaigimo termino. 

3.4. Žaidėjas, pageidaujantis gauti licenciją, užpildo prašymo licencijai gauti elektroninę formą 

ir sumoka licencijos mokestį. Licencijos mokesčio dydį nustato Visuotinis susirinkimas. 

3.5. Prašymo licencijai gauti formoje žaidėjas nurodo savo vardą, pavardę, pilietybę, gimimo 

metus, savivaldybę, kurioje gyvena, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, PDGA numerį 

(jei turi), klubus ir komandas, kurių narys yra.  Ne Lietuvos piliečiai taip pat nurodo datą, nuo 



kada apsigyveno Lietuvoje. Pateikdamas savo asmens duomenis, žaidėjas sutinka, kad 

Federacija juos tvarkytų Federacijos įstatuose nurodytoje veikloje. Apie pateiktų duomenų 

pasikeitimus žaidėjas nedelsdamas informuoja Federaciją. 

3.6. Žaidėjas sumoka licencijos mokestį į Federacijos nurodytą sąskaitą ir mokėjimo 

dokumento kopiją persiunčią Federacijai.   

3.7. Žaidėjas gauna licencijuoto žaidėjo statusą nuo tos dienos, kai Federacijai pateikia 

licencijai gauti būtinus dokumentus.  

3.8. Licencijuoto žaidėjo statusą įgijusiam žaidėjui išsiunčiamas šį statusą patvirtinantis 

liudijimas. Licencijuotų žaidėjų sąrašas skelbiamas Federacijos interneto svetainėje ir kitose 

platformose. 

3.9. Licencijos galiojimas Federacijos valdybos sprendimu gali būti sustabdytas žaidėjui 

nesilaikant Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų, taip pat Federacijos 

patvirtintų reikalavimų. 

  


