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2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 

2022-01-21 

Elektrėnai 

Asociacija Lietuvos diskgolfo federacija (toliau – Federacija) įregistruota 2021 m. balandžio 

21 d. Federaciją įkūrė 8 Lietuvos diskgolfo klubai. Federacija savo veiklą vykdo visoje Lietuvoje. 

Federacijos veiklos tikslai: tenkinti viešuosius interesus plėtojant diskgolfo sportą Lietuvoje 

bei užsienyje, įvairiomis formomis atstovauti Lietuvos diskgolfo bendruomenei nacionalinėse ir 

tarptautinėse organizacijose, koordinuoti diskgolfo klubų bei Federacijos narių veiklą. 

Federacijos nariai 

Asociacija Visada su sportu (į. k. 303675867) 

VšĮ Chilli Disc Golf (304728874) 

VšĮ DiscCity Team (305713252) 

VšĮ Elektrėnų diskgolfo klubas (305024499) 

VšĮ Gargždų diskgolfo klubas (305705138) 

VšĮ Kauno diskgolfo klubas (304184390) 

VšĮ Šveicarijos diskgolfo klubas (304506247) 

VšĮ Vilniaus diskgolfo klubas (303260020) 

2021 m. narių skaičius nepakitęs. Prie Federacijos neoficialiai norą prisijungti pateikė dar keli 

juridiniai asmenys, susiję su diskgolfu, tad ateityje Federacijos narių skaičius gali kisti. 

2021 m. veikla 

Nuo įsikūrimo Federacija stengėsi aktyviai prisidėti prie įvairios diskgolfo veiklos visoje 

Lietuvoje. Pavasarį Federacija kartu su Lietuvos taurės etapų organizatoriais patvirtino 2021 m. 

Lietuvos diskgolfo taurės reglamentą bei padėjo klubams organizuoti taurės etapus. Iš viso buvo 

surengti 7 etapai ir tai buvo ilgiausias Lietuvos taurės sezonas per visą istoriją. 

Taip pat Federacija prisidėjo prie Lietuvos diskgolfo čempionato organizavimo.  



Siekiant turėti galimybę ateityje prisidėti prie nacionalinės rinktinės aprūpinimo dalyvaujant 

turnyruose užsienyje bei Federacijai pretenduoti į įvairius projektų fondus, vasarą buvo pradėtas 

Lietuvos diskgolfo žaidėjų licencijavimas. Iš viso 2021 m. buvo licencijuoti 89 šalies žaidėjai. 

2021 m. gruodį Sporto rėmimo fondui buvo pateiktas pirmasis Federacijos projektas Lietuvos 

diskgolfo moterų festivaliui organizuoti. Projekto rezultatai bus paskelbti 2022 m. vasarą. 

2022 m. veikla 

 

2022 m. vasario mėnesį Federacija dalyvavo Europos diskgolfo federacijos visuotiniame 

susirinkime, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl Federacijos tapimo šios organizacijos nare. 

Vienbalsiu Europos diskgolfo federacijos visuotinio susirinkimo sprendimu, Lietuvos organizacija 

buvo priimta į jos narius. Tai padės ateityje Federacijai pretenduoti į aukšto meistriškumo varžybų 

organizavimo bei sportininkų rėmimo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos fondus. 

2022 m. Federacija bendraudama su šalies diskgolfo klubais organizuos Lietuvos diskgolfo 

taurės sezoną bei kitus nacionalinius turnyrus – Lietuvos žiemos čempionatą, mėgėjų čempionatą bei 

nacionalinį šalies čempionatą. 

2022 m. liepos 14-17 d. Druskininkuose vyks Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Organizatorių 

pasiūlymu ir federacijos valdybos sprendimu diskgolfas bus įrašytas į parodomąją šių žaidynių 

programą. Federacija bei jos nariai (klubai) prisidės prie sporto šakos pristatymo ir varžybų pravedimo 

šių žaidynių dalyviams. 

2022 m. Federacija planuoja gauti daugiau lėšų iš žaidėjų licencijavimo. Šios lėšos bus skirtos 

įvairioms Federacijos išlaidoms padengti, tarp jų ir prisidedant prie nacionalinės rinktinės išlaikymo. 



2022 m. rugpjūtį Kroatijoje vyks pasaulio komandinis diskgolfo čempionatas. Tikimės, kad 

Federacijai pavyks paruošti nacionalinę 6-9 narių rinktinę šiam turnyrui. 

2022 m. vasarą bus paskelbti Sporto rėmimo fondo projekto rezultatai. Sėkmės atveju 

projekto dėka Federacija organizuos metų trukmės (iki 2023 m. vasaros) Lietuvos moterų diskgolfo 

festivalį. Jo dėka bus populiarinama diskgolfo sporto šaka, skatinamas gyventojų fizinis aktyvumas, 

prie diskgolfo prisijungs naujų žaidėjų. 

 

Lietuvos diskgolfo federacijos valdyba.  

 

Veiklos ataskaita patvirtinta 2022 m. vasario 13 d. Lietuvos diskgolfo federacijos 

visuotiniame susirinkime. 


