
 

Lietuvos diskgolfo federacijos globojamų 2023 m. turnyrų  

organizatorių atrankos tvarka 
 

1. Ši tvarka taikoma atrenkant toliau išvardintų Lietuvos diskgolfo federacijos (toliau – 

Federacijos) globojamų 2023 metų turnyrų (toliau – turnyrai) organizatorius: 

a) Lietuvos diskgolfo čempionatas; 

b) Lietuvos diskgolfo žiemos čempionatas 

c) Lietuvos diskgolfo mėgėjų čempionatas; 

d) Lietuvos diskgolfo dvejetų čempionatas; 

e) Lietuvos diskgolfo komandinis čempionatas; 

f) Lietuvos diskgolfo taurės etapai. 

 

2. Atrankos esmė – turnyrų organizatoriais būti pretenduoja pagal viešą Federacijos kvietimą 

paraiškas padavę klubai, iš kurių laimėtojus balsuodami atrenka Federacijos 2022 metų 

licenciją turintys žaidėjai (gyvenantys Lietuvoje). Jei laimėtojas per dviejų turų balsavimą 

nepaaiškėja, laimėtoją išrenka Federacijos valdyba. 

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS 

3. Paraiškas gali teikti tik tokie juridiniai asmenys, kurie įsipareigoja 2023 m.  tapti arba 

prasitęsti narytę Federacijoje. Toks įsipareigojimas įrašomas į paraišką arba paduodamas 

kartu su ja. 

4. Federacija, paskelbusi kvietimą teikti paraiškas organizuoti turnyrus, nustato mažiausiai 

dviejų savaičių laikotarpį paraiškoms teikti, konkrečiai – iki lapkričio 30 d. pabaigos. 

 

PARAIŠKŲ ATRANKA  

5. Federacija organizuoja Federacijos licencijuotų žaidėjų, gyvenančių Lietuvoje bent 6 mėn., 

balsavimą, imdamasi priemonių, kad balsavimas būtų visiems prieinamas ir sąžiningas.  

6. Federacija pasirūpina, kad rinkėjai turėtų galimybę susipažinti su paraiškomis rengti turnyrus.  

7. Balsavimo anketoje nurodomas pretendentų siūlomas parkas, pretendentas (klubas), ir turnyro 

direktorius. 

8. Nuorodą į balsavimo anketą gaus kiekvienas rinkėjas į asmeninį el. paštą, nurodytą jo 

Federacijos licencijos anketoje. Nuoroda taip pat skelbiama Federacijos Facebook paskyroje 

www.facebook.com/discgolf.lt 

9. Kiekvieno balso unikalumas užtikrinamas Google forms įrankiais (per rinkėjų Google 

paskyras). Google paskyros neturintiems rinkėjams balsavimo anketa išsiunčiama į asmeninį 

paštą Word formatu ir jie balsą galės atiduoti el. paštu, Federacijai atsiųsdami užpildytą 

balsavimo anketą. 

10. Balsavime rinkėjų kvorumo nėra – rinkimai laikomi įvykusiais nepriklausomai nuo 

dalyvavusių rinkėjų skaičiaus.  



11. Balsavimas organizuojamas dviem turais.  

12. Pirmame ture balsuojama renkantis iš visų pretendentų. Balsuojant dėl pretendentų rengti 

čempionatus, rinkėjai atiduoda vieną balsą. Balsuojant dėl pretendentų rengti taurės etapus, 

rinkėjai atiduoda 7 balsus (arba mažiau). 

13. Jei pirmajame ture čempionato paraiška surenka 50 arba daugiau procentų atiduotų balsų, ji 

laikoma laimėjusia balsavimą.  

14. Balsuojant dėl taurės etapų, laimėjusiomis pirmame ture laikos paraiškos, užėmusios pirmas 

septynias vietas.   

15. Jei čempionatų atrankoje nei viena paraiška nesuranka 50 procentų balsų, antrame balsavimo 

ture balsuojama dėl dviejų daugiausiai balsų pirmajame ture surinkusių paraiškų. Jei vienodai 

balsų surenka daugiau nei dvi paraiškos, į antrą turą patenka jos visos. Antrame balsavimo 

ture pirmame ture surinkti balsai anuliuojami. Laimi paraiška, antrajame balsavimo ture 

surinkusi daugiausiai balsų. Jei antrajame balsavimo ture lygu – sprendimą dėl laimėtojo 

priima Federacijos valdyba. 

16. Jei taurės etapų atrankoje septynetas nepaaiškėja, nes dėl paskutinių septyneto vietų yra 

lygybė tarp keleto paraiškų, paraiškos, pretenduojančios į paskutines septyneto vietas ir tarp 

kurių yra lygybė, patenka į antrąjį turą. Laimi paraiškos, antrajame balsavimo ture surinkusios 

daugiau balsų. Jei antrajame balsavimo ture lygu – sprendimą dėl laimėtojo priima Federacijos 

valdyba. 

17. Balsavimų tvarkaraštis: 

 

Data Turnyras 

gruodžio 3–4 d. 

 

gruodžio 5–6 d. 

Lietuvos čempionatas 

Lietuvos žiemos čempionatas  

Antrasis balsavimo turas (jei prireiktų) 

gruodžio 7–8 d. 

 

 

gruodžio 9–10 d. 

Lietuvos porų čempionatas  

Lietuvos komandinis čempionatas  

Lietuvos mėgėjų čempionatas 

Antrasis balsavimo turas (jei prireiktų) 

gruodžio 11–12 d. 

gruodžio 13–14 d. 

Taurės etapai 

Antrasis balsavimo turas (jei prireiktų) 

 

Patvirtinta Lietuvos diskgolfo federacijos valdybos 2022 m. lapkričio 21 d. sprendimu 


