
Paraiškos Lietuvos diskgolfo čempionatui organizuoti 

 Organizatorius Turnyro 

direktorius 

Data Parkas Organizatoriaus 

patirtis 

Patogumai 

žaidėjams 

Viešinimas Planuojami 

prizai, rėmėjai 

Kiti motyvai Papildomos 

veiklos 

1 Asociacija 

"Visada su 

sportu" 

Laurynas 

Rimavičius 

Federacijos 

patvirtinta 

Panevėžio DG 

parkas Orange 

versija bendras ilgis 

2200m. , taip pat 

būtų galimybė FPO 

, FP40 ir kt. 

divizionams parinkti 

lengvesnę DG parko 

versiją. 

Lietuvos taurės 

etapai, WGE 

Tualetai, 

parkingas, vanduo , 

kavinė , turnyro 

centras 

Vietinėje 

spaudoje 

Panevėžio m. 

sav. 

prisidėjimas 

300-400e. 

trofėjais 

žaidėjams. 

Vienas iš 

populiariausių 

Lietuvos parkų 

 

2 VšĮ Chilli Disc 

Golf kartu su 

VšĮ Rietavo 

Diskgolfo 

Klubas 

Karolis 

Lukoševiči

us 

Numatytoji 

data LDGČ 

pagal LDGF 

reikalavimu

s 

RIETAVO 

diskgolfo parkas. 

Chilli Disc Golf 

komanda per 

pastaruosiu 3 

metus yra 

organizavusi 

daugiau nei 15 

PDGA turnyrų ir 

dar daugelį ne 

pdga renginių 

susijusių su 

diskgolfu. 

Rietavo 

diskgolfo klubas 

yra vienas 

naujausių 

diskgolfo klubų 

Lietuvoje, tačiau 

šis klubas turi 

labai stiprią, 

motyvuotą ir 

organizuotą 

komandą, kuri 

savo ryžtu ir 

užsidegimu 

siekia diskgolfą 

vakarų Lietuvoje 

iškelti į 

aukštumas. 

Automobilių 

stovėjimo aikštelė, 

tualetai, turnyro 

centras, geriamas 

vanduo, vaikų 

žaidimo aikštelė, 

Jūros upės 

paplūdimys 

atsipalaidavimui po 

varžybų rato. Visai 

netoli parko yra 

Rietavo dvaras su 

nuostabia aplinka, 

kur dalyviai po 

varžybų ir prieš jas 

galės pilnai 

atsipalaiduoti ir 

nuraminti savo 

mintis. 

Papildomas 

viešinimas 

organizatori

ų 

platformose, 

socialiniuose 

tinkluose. 

Turėsime 

vieną iš 

Europos 

gamintojų 

kaip 

pagrindinį 

rėmėją, kuris 

įsteigs 

minimum po 

diską 

kiekvienąm 

dalyviui 

žaidėjo 

pakete. 

Tikėtina, kad 

tai gali būti 

Latitude 64. 

Taip pat 

turėsime ir 

rėmėją, o gal 

ir ne vieną, 

kuris prisidės 

finansiškai 

pinigais, kurie 

keliaus į 

prizinį fondą. 

Šiai dienai 

tikrai jau 

turime 500 

EUR kurie 

keliauja kaip 

priedas prie 

prizinio fondo. 

Taip pat jau 

Kadangi Lietuvos 

čempionatas visada 

buvo organizuojamas 

daugiau mažiau vieno 

organizatoriaus. Labai 

norisi pabandyti ir 

kažką naujo. Naujas 

parkas, nauji 

organizatoriai, nauji 

rėmėjai. Kadangi 

žiemos čempionato 

sostine tampa Jonavos 

apylinkės, vasaros 

čempionatui norisi 

naujos aplinkos. O 

Rietavas gali pasiūlyti 

ir naują aplinką ir 

stiprų bei 

konkurencingą 

diskgolfo parką. 

Dvejetų 

varžybos 

turnyro 

išvakarėse, 

CTP, LP, 

Papildomi 

žaidimai 

prie turnyro 

centro. 



vystomas 

pokalbis ir su 

kitais 

rėmėjais. 

3 VšĮ 

,,Šveicarijos 

diskgolfo 

klubas'' ir 

,,Disccity"" 

Mireta 

Jurgeleviči

ūtė, Darius 

Gricius 

Rugpjūčio 

4-6 d. 

Lietuvos 

čempionatui 

siūlome 3 parkus. 

Survilų diskgolfo 

parką, Pušyno 

diskgolfo parką ir 

Jonavos diskgolfo 

parką. Golf start 

prinicipu. Pirmas 

ratas penktadienį 

žaidžiamas - Survilų 

diskgolfo parke, 

antras ratas 

šeštadienį - Pušyno 

diskgolfo parke, 

trečias finalinis ratas 

sekmadienį - 

Jonavos diskgolfo 

parke. 

Organizuoti 

taurės etapai, 

Lietuvos ir 

žiemos 

čempionatai 

Visi parkai yra 

netoli vienas nuo 

kito, Lietuvos 

centre, todėl 

daugumai miestų 

susisiekimas yra 

patogus, visuose 

parkuose yra 

patogumai kaip 

tualetas, bei 

parkingai. Galimos 

apgyvendnimo 

vietos: Survilų 

sodyboje, arba 

Jonavos mieste. 

Maitinimo įstaigos 

ir prekybos centre 

yra Jonavos mieste 

kuris yra 4km-5km 

nuo Survilų ar 

Pušyno diskgolfo 

parko. 

Viešinimas, 

šalies 

žiniasklaidos 

bei sporto 

puslapiuose, 

Jonavos 

žinios, 

facebook, 

instagram. 

Planuojamas 

finalinio rato 

filmavimas 

kuris bus 

viešinimas 

youtube. 

Lietuvos 

diskgolfo 

čempionatui 

talkins remėjai 

kaip: UAB ,, 

Audimas 

brand'', 

,,Baltasis 

pyragas'', 

,,cheatless'', 

,,Lonas'', 

,,disccity'', 

Jonavos 

savivaldybė, 

Jonavos 

paslaugos. 

Planuojama 

parama tiek 

dovanomis, 

tiek finansiniai 

rėmimai tačiau 

finansinių 

rėmimų 

detaliai 

pasakyti dar 

negalime. 

Taip pat 

derinamas 

diskų 

rėmimas. 

Tai būtų pirmasis 

Lietuvos čempionatas 

kuris jungia net kelis 

parkus. Kas reikalautų 

žaidėjo žaidybinių 

įgudžių, nes varžantis 

reiktų parodyt 

meistriškumą visuose 

parkuose. Visi parkai 

savotiškai skirtingi ir 

sunkūs todėl nutikti 

gali bet kas. 

Šeštadienio 

vakarą, visi 

dalyviai bus 

kviečiami 

praleisti 

laiką drauge 

ir 

pasivaržyti 

metimo į 

krepšį 

varžybose ir 

paskanauti 

burgerių 

Jonavos 

mieste 

burgerių 

bare 

,,Kiematis''. 

Vakarą 

džiugins 

gyva 

muziką, bei 

draugų 

kompanija 

aptariant 

diskgolfo 

reikalus. 

 


