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KLUBO NARIAI 
 

 

 

Aštuntaisiais veiklos metais (2021) Klubas dar šiek tiek augo ir metus baigė su 113 narių.  

 

 

 

 
 

 

 

             

Klubo narių gausėjimas yra vienas pagrindinių Klubo veiklos rodiklių. Smagu, kad žaidėjai mato 

prasmę būti Klubo bendruomenės dalimi. Po didelio narių skaičiaus šuolio 2020, 2021 metais 

augimo tempas nebuvo toks beprotiškas, šiek tiek stabilizavosi.  

2021 metais prisijungė 25 nauji žmonės (2020 buvo net 43 naujokai), narytės nebepratęsė 16 

narių (pernai vos 9). Pernai buvo išskirtiniai metai tiek naujokų gausa, tiek mažu atsisveikinusių 

skaičiumi, o šie metai buvo artimi tradicinei dinamikai. Kasmet keliolika procentų narių 

atsisveikina (gyvenimas įvairus, įvairios priežastys), ir kasmet ne tik diskgolfą atranda, bet ir 

pajaučia poreikį ir prasmę prisijungti prie Klubo dar didesnis skaičius žaidėjų (viršijantis 20 

proc. klubo narių). 

Apie 100 narių klube, turinčiame vieną parką, regis, yra visai komfortiškas skaičius. Džiugina 

galimybė klube sutikti labai įvairių ir tuo įdomių žmonių. Be to, pasiektas nemažas narių 

skaičius leidžia Klubui jaustis tvirtai finansiškai (nario mokesčių ir skiriamos pajamų mokesčių 

dalies dėka) ir tuo, kad tarp tiekos klubiečių visad galima rasti patikimų darbščių rankų, kai 

Klubui prireikia. Didesnis žaidėjų skaičius kartu kuria didesnę motyvaciją investuoti laiką, darbą 

ir lėšas į diskgolfo infrastruktūrą, renginių organizavimą ir klubo veiklos palaikymą.  

Dėl nemažo narių skaičiaus netgi nelengva visiems su visais susipažinti. Tam reikia laiko. Šį 

procesą truputį paskatiname laiks nuo laiko atsitiktiniu būdu grupuodami žaidėjus 

kassavaitiniuose hcp žaidimuose ir skelbdami asmeninius rekordus su nuotraukomis Klubo FB 

grupėje Diskgolfas Vilniuje. 
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Po pernykščio moterų skaičiaus sumažėjimo iki 7, šiemet moterų skaičius Klube ūgtelėjo iki 11. 

Džiugu dėl skaičiaus padidėjimo, bet vis tik moterys sudaro labai nedidelę Klubo narių dalį. Ir 

nėra lengva atsakyti kodėl, nes diskgolfas anaptol nėra vien vyriškas, bet universalus sportas.  

Siekdami paskatinti moterų dalyvavimą, organizavome Moterų diskgolfo festivalį, pagaminome 

specialius moteriškus (ir tarsi paaksuotus kuprinukus). Vis tik didžiausias augimo efektas, ko 

gero, susidarytų moterų skaičiui pasiekus tam tikrą kritinę ribą, kai kiekviename kassavaitiniame 

žaidime būtų bent pora moterų grupių, kuriose joms būtų įdomu tarpusavyje varžytis. Šiuo metu 

moterys žaidžia beveik visuomet vyriškose kompanijose, kas joms gal būna įdomu, o kartais ir 

ne taip labai įtraukia.  

Vyresniokų (40+) šiek tiek sumažėjo (pernai 20, šiemet 17). Tai šiek tiek keista, nes su metais 

žaidėjai paprastai neina jaunyn. Jaunimo iki 18 metų turėjome vos keturis (sumažėjo dviem). Tai 

galbūt galima paaiškinti logistikos sunkumais (Pūčkorių trasą viešuoju transportu pasiekti nėra 

patogu) ir tuo, kad esant mažam skaičiui jaunimo, trūksta bendraamžių kompanijos. Galbūt 

progreso bus, kai žaidžiančių suaugusiųjų vaikai šiek tiek paaugs ir jau bus pajėgūs įveikti 

Pūčkorių 18 trasą.  
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Kai kurie Klubo narių pasiekimai 2021 metais 

 
 

Covid-19 pandemija ir šiemet šiek tiek koregavo varžybų planus, vėl neįvyko tarptautiniai 

turnyrai. Tačiau žaidėjai dalyvavo nacionaliniuose turnyruose, kurių šiemet buvo kaip niekad 

daug. 

 

Lietuvos Taurė 

 

Gabrielius Gricius antrą kartą iškovojo Lietuvos diskgolfo taurę ir nugalėjo Atvirajame 

divizione. Aurelijus Zinkevičius užėmė antrąją vietą, Mindaugas Pošius – trečiąją. Gabrielius ir 

Aurelijus laimėjo po tris Taurės etapus (Gabrielius Domeikavos, Panevėžio ir finalinį 

Barborlaukio, Aurelijus – Pušyno, Nedožinkos ir Jonavos), o Mindaugas Mažeika vieną (namų 

etapą Pūčkoriuose). Tad kaip ir pernai vėl visus Taurės etapus laimėjo vilniečiai.  

MPO (atvirojo) diviziono įskaitoje mūsų klubiečiai užėmė ne tik minėtas pirmas tris vietas, bet ir 

ketvirtąją - ji teko Gintautui Savukynui. FPO (moterų) trečiąją vietą iškovojo Karolina 

Bienkunska. MP40 divizione antrąją vietą užėmė Tadas Ūselis, trečiąją Darius Gricius, ketvirtąją 

šio diviziono debiutantas Paulius Pranaitis. MP50 divizione ketvirtoji vieta teko Vyčiui 

Kulakauskui, penktoji – Petrui Tarasevičiui. Jaunimo divizione antrąją vietą užėmė Ignas 

Vasilevičius, trečiąją Vėjas Ūselis, penktąją Julius Marcinkus. 

 

Lietuvos čempionatas, Lietuvos žiemos čempionatas ir Lietuvos mėgėjų čempionatas 

 

Lietuvos čempionate Vilnius iškovojo vieną aukso medalį – T. Ūselis tapo čempionu MP40 

divizione. Šiame divizione D. Gricius pelnė bronzą. MPO divizione G. Gricius iškovojo sidabrą, 

o M. Pošius pasidalijo trečiąją vietą. FPO divizione K. Bienkunska pelnė sidabrą, o Svetlana 

Kobec pasidalijo trečiąją vieta.  

Žiemos čempionate MPO čempionu tapo G. Gricius, vicečempionu A. Zinkevičius. MP40 

sidabrą laimėjo T. Ūselis, o MJ18 bronzą – V. Ūselis.  

Pirmą kartą vykusiame Lietuvos mėgėjų čempionate Novice diviziono čempionu tapo Tadas 

Jaskutėlis, sidabrą laimėjo Andrius Rabinovičius. Moterų Advanced divizione sidabrą laimėjo 

Auksė Tamulytė. Masters 40+ divizione sidabras teko Mindaugui Kreiviui, o trečiąją vietą 

pasidalijo Mindaugas Kazanavičius. Jaunimo divizione I. Vasilevičius tapo vicečempionu, o J. 

Marcinkus užėmė trečiąją vietą. 

 

 

Klubo nominacijos 

 

Penktus 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 labai svarbi Metų savanorių nominacija. Esminės Klubo veiklos – parko priežiūra, 

renginių organizavimas iš esmės remiasi savanorišku darbu. Laureatus išrenka Klubo direktorius 

https://www.pdga.com/tour/event/53066#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/50921#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/52913
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(kuris yra pagrindinis savanoriškų darbų organizatorius), atsižvelgdamas į visų Klubo žaidėjų 

siūlymus.  

Nominacijose pagal sportinius rezultatus rezultatai fiksuojami pagal discgolfmetrix.com 

duomenis. Renkami Metų progreso (labiausiai išaugęs metrix reitingas), Metų progreso 700+ 

(tarp pažengusių žaidėjų, kurie pernai jau turėjo bent 700 reitingą; šių žaidėjų progresas paprastai 

nėra toks ryškus, kaip pradedančiųjų), Metų naujoko, šiemet pirmą kartą ir Metų naujokės, ir taip 

pat „Karščiausio“ metų rato (t.y. aukščiausiai metrix reitingu įvertinto varžybinio rato) laureatai. 

 

Metų naujokais tapo Arnas Lietuvninkas ir Domas Šimkūnas (abu metrix 929), 

Metų naujokė Guoda Vereniūtė (metrix 724) 

Metų progresas Mindaugas Janušas (metrix 681>906, +225) 

Metų progresas 700+ Audrius Antanavičius (737>872, +135) 

Karščiausias ratas Mindaugas Pošius metrix 1067, Pūčkorių hcp balandžio 4 žaidimas Antras 

Velykų rytas, par -10 

Metų savanoriai Donatas Oželis, Marius Šiaulys, Gintas Čibiras, Aliaksei Memelau, Ignas 

Vasilevičius ir dar 40+ narių, prisidėjusių prie Klubo darbų ir veiklų 

 

Šių metų laureatai 

 

Šių ir ankstesnių metų Klubo laureatus galima rasti šioje nuorodoje. 

 

 
 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VilniausDiskgolfoKlubas&set=a.412597893607804
http://www.discgolf.lt/vdgk-laureatai-2020/?fbclid=IwAR3Qxt1VXDOOAu-5ZJ3J49Fg9m18g2s8UK-nnrgCo2jPAMS5VCWUbpGQIb0
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KLUBO VEIKLOS 
 

Turnyrų organizavimas 
 

Diskgolfo turnyrų organizavimas yra viena pagrindinių Klubo veiklų. Paprastai turnyrus 

organizuojame savo „namų“ Pūčkorių DG trasoje Pavilnių regioniniame parke. 2021 pirmuosius 

du mėnesius gyvenome su covid-19 karantinu, tad tradicinių sausio pirmosios kreivarankių 

žaidimo ir Vasario 16-osios turnyro neorganizavome. Nevyko ir Pūčkorių hcp. Sausį turėjome ne 

tik karantiną, bet ir nematyto storumo sniego dangą. Savarankiškai žaidė tik didžiausi DG 

entuziastai. 
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Užtat kovo mėnesį jau galėjome surengti Klubo septintąjį gimtadienį, kuriame buvo galima žaisti 

iki 7 greičio diskais ir, šventės proga, nesiskaičiavo baudos taškai. Sudalyvavo visai nemažai 

žaidėjų – 52. Nesusibūrėme į chorą sugiedoti Lietuvos himno Kovo 11 proga, bet nemažai 

grupelių himną sugiedojo savo starto vietose prieš žaidimą. Protokolas 

 

 

 
 

 

 
Vietoje grupinės foto pasifotografavome ir Klubą su gimtadieniu sveikinome mažomis grupelėmis 

 

 

 

Gegužės pradžioje Vilniuje vyko didžiausias metų mūsų turnyras - Lietuvos taurės Pūčkorių 

etapas, kaip ir pernai sulaukęs maksimalaus (90) dalyvių skaičiaus, kiek jų gali tilpti 18 krepšių 

parke vienos dienos dviejų ratų turnyre.  

 

 

 

 

 

https://discgolfmetrix.com/1604867?fbclid=IwAR0TIi15auhMmq8D9QkSlXKYSDLt6Sk_C-_n7RXuHFDhEBERDz7Afue1_FE
https://discgolfmetrix.com/1617632
https://discgolfmetrix.com/1617632
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Taurės varžybų momentas 

 

 

Metų pradžioje užsibrėžę populiarinti moterų diskgolfą, birželio viduryje surengėme turnyrą 

Moterų DG festivalis. Jame sudalyvavo 16 moterų, o iš viso 58 žaidėjai. VIDEO (už jį ačiū 

Mindaugui Pošiui) 

 

 
 

 

https://discgolfmetrix.com/1764422
https://www.youtube.com/watch?v=Zk5Zykseosc
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Jau gerokai rudeniop, spalio pabaigoje surengėme žaidimą Vilnius meets the World (kuris kartu 

buvo ir Pūčkorių hcp žaidimas). Mūsų klube žaidžia nemažai iš užsienio atvykusių žaidėjų, taip 

pat Pūčkoriuose savarankiškai žaidžia ir daugiau Vilniuje gyvenančių užsieniečių, tad pakvietėm 

visus į savotišką pasaulio čempionatą. Sudalyvavo bent aštuonetas užsieniečių (JAV, Australija, 

Ukraina, Baltarusija, iš dalies (iš žmonos pusės) Ispanija, taip pat JAV užaugęs lietuvis) ir 

daugybė lietuvių. Protokolas 

 

 
 

 

Rudens sutemose surengėme vieną iš naktinių turnyrų (kiti jau 2022 metais).  

 

 
 

 

O metus pabaigėme vien Klubo nariams skirtu jaukiu turnyru su papildomomis rungtimis, 

žuviene ir kubilu – Radioparke netoli Maišiagalos radioaktyvių medžiagų saugyklos ir Donato 

sodo, mišku apaugusiose kopose. VIDEO (už jį ačiū Mariui Šiauliui) ir protokolas 

 

 

 

https://discgolfmetrix.com/1935740
https://discgolfmetrix.com/1990430?fbclid=IwAR0stKtlUExQNmOyRrHjkJGc8lSbeLg9DZUeECRYDxYo6Q5EkzS1a6yKGjA
https://www.youtube.com/watch?v=tG4KJjfIkQc
https://discgolfmetrix.com/2005952
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Klubas organizavo ir kassavaitinius žaidimus. Ištisus metus (išskyrus pauzę dėl karantino sausį-

vasarį) šeštadieniais ir sekmadieniais, o nuo gegužės iki rugsėjo – ir ketvirtadieniais vyko 

Pūčkorių hcp lyga .  Šioje lygoje kiekvieną mėnesį apdovanojome penkis labiausiai 

patobulėjusius (stipriausiai virš savo reitingo sužaidusius) žaidėjus. Asmeninius rekordus 

pasiekusius žaidėjus sveikiname foto koliažais FB grupėje Diskgolfas Vilniuje. Taigi šioje lygoje 

esminis momentas – asmeninis tobulėjimas, o ne bandymas aplenkti kitus. Tarpusavio kovos 

prieskonių suteikia kuprinukų varžybos, vykstančios kiekvienoje žaidėjų grupėje. Papildomo 

kovos azarto suteikia ir šiemet pirmą kartą hcp varžybose retkarčiais rengtos Vilniaus 

mikrorajonų (Senųjų ir Naujųjų) dvikovos. Vykstant šioms dvikovoms, žaidėjai padalijami į dvi 

komandas pagal jų gyvenamąją vietą ir kovoja dvikovose „akis į akį“ su panašaus reitingo 

žaidėju dėl pergalės ir, tuo pačiu, taško savo komandai.  Prieš varžybas abiejų komandų žaidėjai 

išrikiuojami pagal reitingą. Tuomet savo komandoje aukščiausią reitingą turintis žaidėjas žaidžia 

prieš oponentų aukščiausią reitingą turintį žaidėją, antras su antru ir t. t. Už oponentą geriau 

sužaidęs žaidėjas pelno tašką savo komandai. Tuo pačiu vyksta ir kitokio pobūdžio komandų 

kova – „hcp įskaitoje“ po tašką savo komandai pelno visi, kurie sužaidžia virš savo reitingo.  

 

 
 

 

Pūčkorių hcp lygoje iš viso per 2021 metus įvyko 158 žaidimai (pernai 146), kuriuose 

sudalyvavo 2672 žaidėjai (2020 m. – 2586). Po prieš tai keletą metų vykusio milžiniško augimo -  

po 40-60 proc. per metus - žaidėjų skaičius stabilizavosi. Daugiausiai žaidimų įvyko gegužės 

mėnesį (22), gausiausi buvo balandžio 4 žaidimas (dalyvavo visų laikų hcp rekordinis skaičius – 

55 žaidėjai), gegužės pirmasis (52) ir pirmasis po karantino kovo pirmasis žaidimas (50, kuriame 

buvo pagerintas ligtolinis lankomumo rekordas 42).  

 

http://www.discgolf.lt/turnyrai/vilniaus-hcp-lyga/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VilniausDiskgolfoKlubas&set=a.191477445719851
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Iki šiol vykęs didelis lankomumo augimas vertė imti galvoti apie antrojo rimto (18 krepšių) 

parko Vilniuje paieškos būtinybę. Tačiau žvelgiant objektyviai, bent kiek rimtesnis parko 

užpildymas (minėti rekordiniai 50+ dalyvių, kai parke komfortiškai gali žaisti 72, o pasispaudę - 

90) buvo tik tris kartus per metus, o bendras žaidimų vidurkis yra vos 17 žaidėjų žaidime. 

Žaidėjų srautus padeda paskirstyti dviejų žaidimų per dieną kiekvieną savaitgalio dieną 

organizavimas. Be to, vilniečiams nebloga alternatyva gali tapti šių metų rudenį įrengtas 18 

krepšių parkas Elektrėnuose. Elektrėnai yra lengvai pasiekiami magistrale, tad jei kada pernelyg 

susigrūstume Pūčkoriuose (ypač pavasariniuose žaidimuose), dalis žaidėjų, matyt, mielai 

pasirinktų Elektrėnų parką. Taigi, perspektyvoje būtų šaunu turėti antrą pilną (18) DG parką 

Vilniuje, tiek dėl žaidimo įvairovės, tiek dėl galimybės rengti didesnius turnyrus (per du parkus), 

taip pat ir tam laikui, kai hcp lankomumas vis tik pramuš Pūčkorių parko „stogą“. Laiko tam dar 

turime. Kad tik būtų tinkamo laisvo ploto Vilniuje, kuriame be to, būtų išspręstas priežiūros 

(žolės pjovimo) klausimas.    
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Diskgolfo populiarinimas 

 

 
Hcp kassavaitiniai žaidimai Pūčkorių DG parke 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). 

Nemažai žaidėjų, ypač pradedančiųjų diskgolfą išbando savarankiškai. Tai jiems leidžia padaryti 

Klubo įrengta ir prižiūrima Pūčkorių aikštyno infrastruktūra.  

 

 

2021 metais Klubui pavyko gauti Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą projektui „Į parką su 

disku“, kurio viena veiklų – 60+ amžiaus vyresniokų supažindinimas su diskgolfu ir sąlygų jų 

susidomėjimo tęstinumui palaikyti sudarymas. Šiais tikslais surengėme trejetą 60+ žaidimų: 

mažuosiuose Vilniaus parkuose Baltupių bei Vingio ir finalinį – Pūčkorių mėlynojoje trasoje. 

Taip pat visiems dalyviams padovanojome diskų. Dalyvių skaičius vis augo nuo 12 pirmame, 16 

antrame iki 20 trečiajame žaidime. Projekto sėkmei ypač padėjo užmegztas ryšys su Medardo 

Čobuto Trečiojo amžiaus universiteto Sveikatos grupės vadove Sigute Eimutiene bei jos 

kolegomis. Finalinio žaidimo metu sutarėme, kad žaidimus vyresniokams organizuosime ir 2022 

metais ir jų bus dar daugiau. 2022 metų pradžioje mus pasiekė žinia, kad yra įsteigtas MČTAU 

Diskgolfo klubas. Pasėtos sėklos sudygo, projektas sėkmingas belekaip.  
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Prie DG populiarinimo galbūt galima priskirti ir 

tai, kad VDGK kartu su kitais klubais 2021 

metų kovo 14 dieną įsteigė Lietuvos diskgolfo 

federaciją. Du klubo nariai (Skirmantas B. ir 

Rimantas S.) buvo išrinkti į valdybą, mūsų 

klubo narys, atstovaujantis VšĮ DiscCity Team 

(kuri irgi tapo LDGF steigėja) Darius G. buvo 

išrinktas nacionaliniu atstovu PDGA (kuriuo 

jau yra daug metų) ir tuo pačiu valdybos nariu 

ir kitas Klubo narys, taip pat atstovaujantis 

minėtą VšĮ Gabrielius G. taip pat buvo išrinktas 

valdybos nariu. Kaip pirmasis, didžiausias ir 

pagrindinius DG organizatorius jungęs klubas 

Lietuvoje, VDGK nuo pat įkūrimo vykdė LT 

DG federacijos funkcijas ir štai, praėjus 

septyneriems metams, jas galėjo perduoti oficialiajai LDGF.  

 

 

 

 

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),  2019 metų pabaigoje 150 (+36, 

neskaičiuojant tų, kurie naujai įsigyti į nebeaktyvių žaidėjų 

vietas). 2020 metais kuprinukų plėtra gerai iliustruoja diskgolfo 

populiarumo šuolį visoje Lietuvoje (ir pirmiausiai Panevėžyje, 

kur iškeliavo nemažai kuprinukų) – buvo įsigyti (neskaičiuojant 

išimtų iš apyvartos ir vėl į ją paleistų) +86 kuprinukai. Iš viso 

2020 matų pabaigoje apyvartoje buvo 238 kuprinukai. 2021 metų 

pabaigoje kuprinukų skaičius peržengė 300 (302), naujų 

kuprinukų padaugėjo dar +64. 

 

 

Klubas administruoja keletą informacijos sklaidos kanalų.  

Kaip pirmasis Lietuvos diskgolfo klubas, dar vis išlaikome ir administruojame didele dalimi 

bendriems Lietuvos diskgolfo bendruomenės interesams tarnaujantį tinklapį www.discgolf.lt ir 

Facebook puslapį www.facebook.com/discgolf.lt, skirtą nacionalinėms naujienoms, tarp kurių 

bene populiariausia skiltis – visos Lietuvos „žaibų“ (ang. Ace) nuotraukų albumas. Pastaruosius 

metus šį FB puslapį „mėgstančių“ profilių stabiliai gausėja po maždaug 100 per metus. Per 2021 

metus puslapį palaikinusių ar sekančių žmonių padaugėjo nuo 814 iki 927. 

Klubo atviroje Facebook grupėje „Diskgolfas Vilniuje“ per 2021 metus narių padaugėjo nuo 303 

iki 417. Grupėje skelbiama informacija apie turnyrus ir kassavaitinius žaidimus, jų laimėtojus ir 

rekordininkus, apie rastus ir pamestus diskus ir kitus diskgolfo žaidėjams aktualius vilnietiškus 

https://discgolfmetrix.com/bagtag/?bagtag_id=2
http://www.discgolf.lt/
http://www.facebook.com/discgolf.lt
https://www.facebook.com/groups/191219091713755/
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dalykus. Klubas turi ir VDGK facebook profilį, kurio sekėjų per metus padaugėjo nuo 115 iki 

234.   

Galime pasidžiaugti, kad šiemet patekome į televizorių! LNK nufilmavo bendro pobūdžio 

reportažą apie DG iš Vingio parko, kuris buvo parodytas per LNK žinias. Smagu, kad kaip tik 

prieš reportažą gavome Klubo džemperių siuntą ir Klubo naująją aprangą galėjome parodyti 

LNK žiūrovams. https://lnk.lt/zinios/143173 

 

 
 

 

 

 

Rūpinimasis diskgolfo infrastruktūra 
 

 

2021 metais pagaliau pavyko įrengti paskutinį trūkstamą Pūčkorių DG parko elementą – trasos 

schemą.  

 

 

https://www.facebook.com/VilniausDiskgolfoKlubas
https://lnk.lt/zinios/143173?fbclid=IwAR1NvQ2TG4RUnx7BhWh4vmXZJBnXaElIxNpnEgz6o4vfnwqeSkVhQ49lymc
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Kitas parko patobulinimas, kuriam prireikė net dviejų didelių talkų – pakeistas 8 krepšys. Tiek 

startas, tiek pats krepšys pastumti priekin apie 30 metrų. Tam reikėjo išvalyti atitinkamą plotą 

krūmynų. Krepšys vietoj vienos konfigūracijos – aiškaus kelio puslankiu pro kairę, įgijo keletą 

metimo variantų – S pro kairę ir siauresnį tiesų kelią pro dešinę. Krepšys tapo įdomesnis. 

Krepšio postūmiu kartu išsprendėme buvusią problemą, kad kartais nuo medžių atšokę diskai 

nusileisdavo parko kaimyno privačioje teritorijoje.  

 

 
 

 

Kitas infrastruktūrinis džiaugsmas – Vilniaus savivaldybė kartu su Parku pagaliau suprato, kad 

Parke labai reikalingas bioWC. Po to, kai mūsų nuomotas bioWC 2020 metais prieš pat Kovo11 

turnyrą ir prieš pat karantiną buvo pavogtas, savo jėgomis ilgalaikių sprendimų imtis jau 

nesiryžome. Bet štai bioWC buvo pastatytas ir sėkmingai ištarnavo iki pat gruodžio. Tikimės, jis 

bus vėl pastatytas ir 2022 pavasarį.  

 

Kaip ir kasmet, gegužės-rugsėjo mėnesiais teko nemažai 

pasidarbuoti pjaunant žolę pamiškėse ir panašiuose trasos 

ploteliuose, kuriuose žolė auga itin vešli, taip pat krūmų 

atžalas miško trasose. Kaip visada, vešliausiai auga ir 

daugiausiai 

pastangų reika-

lauja 6 krepšys 

(„bananas“), kurį 

pjaudami paįvai-

riname keletu 

„bananiukų“. 
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Prie infrastruktūros plėtros galima paminėti, kad Klubas jau trečius metus šiek tiek prekiavo 

nedidelio (bet sparčiai augančio) švedų diskgolfo prekių gamintojo Kastaplast diskais. Tai 

leidžia mažesniais kaštais 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/ 

 

 
 

 

 

KLUBO DALININKAI IR DARBUOTOJAI 
 

Klubo steigėju ir vieninteliu dalininku yra Darius Gricius. Per 2021 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 2021 m. neįgijo ir neperleido. 

Klubas metus pradėjo su 5977 Eur likučiu. 2021 m. pabaigėm sąskaitoje turėdami 10401 Eur. 

Taigi, per metus sukaupėme 4424 Eur (beveik 1000 Eur mažiau, nei pernai).  

 

Klubo pajamos 

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

gyventojų pajamų mokesčio 1,2 % šiemet kiek netikėtai padvigubėjo ir sudarė antrą didžiausią 

pajamų šaltinį. Trečias pagal dydį šaltinis buvo pajamos Vilniaus savivaldybės finansuotam 

projektui „Į parką su disku“. Tiesa, tik dalis šių lėšų teko Klubo reikmėms (iš dalies finansuotas 

stendo Pūčkoriuose įrengimas, apmokėta didžioji dalis hcp prizų), o didelė dalis panaudota 

diskgolfo populiarinimui – dovanoms (diskams) 60+ amžiaus naujiesiems DG entuziastams. Gan 

svarbi eilutė Klubo pajamose yra vienkartiniai mokesčiai už žaidimą Pūčkorių hcp, kuriuos 

sumoka Klubo narystės neturintys žaidėjai. Gan simbolines pajamas gavome iš saikingai 

http://www.kastaplast.se/
https://www.facebook.com/KastaplastLietuva/
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aktyvios prekybos Kastaplast diskais. Ir, galiausiai, nedideli likučiai susidarė iš turnyrų 

organizavimo (vienas organizuotų buvo pelningesnis, kitas atnešė beveik tokio paties dydžio 

nuostolį), keleto renginių pašaliečiams ir, galiausiai, iš Lietuvos kuprinukų platinimo.  

 

       
 

 

Klubo išlaidos 

 
Klubo išlaidų didžiąją dalį skiriame Pūčkorių DG parko priežiūrai. Šių išlaidų didžiausią dalį 

šiemet sudarė stendo su Pūčkorių schema įrengimas. Išlaidos prizams-diskams buvo antroji ir 

trečioji išlaidų eilutė. Atsiradus finansinių galimybių, pirmus metus Klubo direktoriui buvo 

mokamas nebe minimalus vienos valandos per mėnesį (apie 3 Eur), bet šiek tiek didesnis (bet vis 

tiek tik simbolinis) atlygis. Šiemet Klubas žaidėjams pasiūlė naujų aprangų – medvilninių 

marškinėlių ir džemperių. Padengėme jų dizaino kūrimo išlaidas, taip pat dalį jų kainos 

žaidėjams, dėl to tai pateko į Klubo išlaidas.  Į išlaidas pateko ir raktų pakabukų su Klubo logo 

visiems Klubo nariams pasigaminimas, puslapio www.discgolf.lt išlaikymas ir apdovanojimai 

Klubo nominacijų laureatams. 

 

 

http://www.discgolf.lt/
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ŽVILGSNIS Į 2022 METUS 
 

 

Iš 2022 metų tikėtumėmės to paties stabilumo ir nedidelio augimo, kaip ir 2021 metais. Tęsime 

įprastines veiklas, dar daugiau dėmesio skirsime 60+ amžiaus DG entuziastų bendruomenei (kol 

kas nežinome, ar nauja paraiška gaus finasavimą). Ši bendruomenė gali įpūsti dar daugiau 

gyvybės Vilniaus mažiesiems parkams, o kartu pareikalaus juos labiau prižiūrėti, ypač Vingio 

parką, kuris yra įrengtas mūsų klubo. Kaip ir 2021 metais, stengsimės į žaidimą įtraukti dar šiek 

tiek daugiau moterų. Patogus ir artimas susisiekimas su naujuoju Elektrėnų DG parku bei geri 

ryšiai su maloniu Elektrėnų klubo kolektyvu ir jo vadovu Mykolu galbūt įneš papildomos 

įvairovės į vilniečių DG rutiną.  

Po tam tikro turnyrų štilio 2021 metais, ateinančiais Pūčkoriuose vyks net du PDGA B-tier 

turnyrai: po ilgos pertraukos – tarptautinis IBT Vilnius Open (balandžio pabaigoje) ir pirmą kartą 

istorijoje – Lietuvos čempionatas (rugsėjo pradžioje). Tiesa, abu šiuos turnyrus organizuos ne 

VDGK, o DiscCity komanda (neišvengiamai su VDGK pagalba). Tai bus dideli įvykiai Vilniaus 

ir visos Lietuvos žaidėjams.  

Šalia viso šito, kaip ir iki šiol beveik aštuonerius metus – prižiūrėsim Pūčkorių trasą, kviesim 

prisijungti naujus žaidėjus, stiprinsime žaidėjų bendruomenę ir žaisim. 

 

 

 

 

Dėkojame mūsų partneriams už bendradarbiavimą 2021 metais! 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Skirmantas Bikelis 

 

 

 

 


