
Paraiškos Lietuvos diskgolfo komandiniam čempionatui organizuoti 

 Organizatori

us 

Turnyro 

direktorius 

Data Parkas Organizatoriaus 

patirtis 

Patogumai 

žaidėjams 

Viešinimas Planuojami prizai, 

rėmėjai 

Siūlomas formatas Kiti motyvai Papildomos 

veiklos 

1 Asociacija 
"Visada su 
sportu" 

Matas 
Kievinas 

Data 
tinkama , 
bet kada 

Kazlų Rūdos 
DG parkas 

Lietuvos taurės 
etapai 

Tualetai, parkingas 
, turnyro centras, 
vanduo , kavinės, 
apsigyvenimas 

Vietinė 
medija 

Kazlų Rūdos 
savivaldybė 
įsteigs trofėjus 
nugalėtojiems 

Komandos sudėtis 4 
žaidėjai , Federacijos 
patvirtintas formatas 

Naujas DG 
parkas , Kazlų 
Rūdos 
savivaldybė 
nori įsitraukti į 
DG veiklą 

Ring of fire 

2 Molėtų 
Diskgolfo 
Klubas, 
DiscCity 

komanda 

Darius 
Gricius, 
Tadas 
Rinkevičius 

Liepos 1-
2 d. (arba 
birželio 
24-25 d.) 
– 
renkantis 
miesto 
šventės 
savaitgalį
. Bet 
galima ir 
visiškai 
kitokia 
data 
derinanti
s prie 
Federacij
os 
renginių 
kalendori
aus. 

Molėtų 
diskgolfo 
parkas - 
naujas, labai 
techniškas 
parkas. 
Didelės 
dirbtinės žolės 
starto 
aikštelės (4x2 
m), daug 
tikslumo 
reikalaujančių 
metimų. Pagal 
disc golf 
metrix kol kas 
atrodo vienas 
sudėtingiausių 
Lietuvos 
parkų. Žaidėjų 
vertinimai – 
labai 
pozityvūs. 
Atrodo labai 
tinkamas 
komandų 
čempionato 
formatui – 
Match Play. 
Taip pat 
krepšių 
išdėstymas 
natūraliai 
sukuria du 
atskirus ratus 
po 9 krepšius 
(dalis varžybų 
vyktų 9 krepšių 
formatu). 

DiscCity 
komanda - 
organizuota 
daugiau nei 
pusė Lietuvoje 
vykdytų PDGA 
turnyrų. Taip pat 
komandos nariai 
yra detaliai 
įsigilinę į 
komandinių 
čempionatų 
organizavimo 
formatus. 
Papildoma vertė 
- organizavimo 
patirties 
perdavimas 
naujam Molėtų 
diskgolfo klubui. 

Miesto parkas prie 
ežero – labai 
tinkamas vasaros 
turnyrui! Yra ToiToi 
tualetas, 
maitinimas – arti 
(arba būtų 
organizuotas net 
turnyro vietoje, 
esant poreikiui). 
Parkas arti miesto, 
bet ir pakankamai 
nuošalus, kad 
netrukdytų 
praeiviai. Parko 
išdėstymas – po 9 
krepšius dviejuose 
ežero krantuose – 
natūraliai sukuria 
galimybę patogiai 
žaisti du atskirus 9 
krepšių parkus. 

Minimum 
nacionalinis 
viešinimas 
pranešimais 
spaudai, 
vietinis 
viešinimas. 
Pagal 
galimybes – 
finalų 
filmavimo 
organizavim
as. Svarbus 
aspektas – 
diskgolfo 
populiarinim
as naujoje 
vietinėje 
bendruomen
ėje. 

Svari Savivaldybės 
parama (kol kas 
svarstomos 
finansinės 
galimybės). 
Papildomas 
vietinis rėmėjas – 
Saldus duetas – 
po saldumyną 
kiekvienam 
žaidėjui – 
garantuota! Toliau 
bus dirbama su 
kitais vietos ir 
užsienio rėmėjais. 

Komandos sudėtis: 4 
žaidėjai – 3 MPO + 1 
moteris. Komanda, neturinti 
moters, gali ją pakeisti vyru, 
kuriuo PDGA reitingas – ne 
aukštesnis nei 700 (t.y. 
beveik visos Lietuvos 
moterys PDGA narės turi 
aukštesnį reitingą). Šią ribą 
galima derinti su Federacija. 
Galima numatyti ir dgmtrx 
reitingo ribą (galimai irgi 
700), ne PDGA nariams. 
Pakeitimo siūlymas – kad 
palikti galimybę dalyvauti 
moterų nerandančioms 
komandoms. Pirmenybė 
registracijoje – komandoms 
turinčioms narę-moterį. Max 
24 komandos. Komandas 
gali sudaryti klubai, ar 
pavieniai žaidėjai. 
Organizatoriai pasilieka teisę 
čempionatui atrinkti 
pajėgiausias komandas, jei 
registracijų skaičius viršytų 
esamų vietų kiekį. Dviejų 
dienų varžybos: Pirma diena 
– grupių varžybos. 4 grupės 
po 6 komandas (grupės 
sudaromos iš skirtingo 
pajėgumo (pagal PDGA 
reitingo vidurkį) komandų 
„krepšelių“). Grupių varžybos 
– 9 krepšių ratas – max 5 
mačai per dieną. Antra diena 
– pusfinaliai ir finalai. 
Žaidžiami 18 krepšių ratai. 
Išsiaiškinamos visos vietos! 
Kiekvieną mačą komandos 
žaidžia taip – po du žaidėjus 
žaidžia vienas prieš vieną, ir 
kiti du žaidžia poroje – prieš 
kitą porą. Kiekvienam mače 
porų sudėtis keičiasi. Visas 

Sukurti naują 
tradiciją – 
komandinį 
čempionatą. 
Suteikti 
žaidėjams 
kitokio 
diskgolfo 
žaidimo patirtį, 
kai reikia 
kovoti už 
komandą, 
strateguoti ir 
t.t. 

Galimos 
smagios 
diskgolfo 
pramogas 
„ant 
vandens“, 
žaidėjų 
šeštadienio 
vakaronė 



formatas būtų sudarytas 
prieš traukiant burtus, ir 
paskirstant komandas į 
grupes. Galutinis formatas 
priklausys nuo dalyvaujančių 
komandų skaičiaus. 
Numatomas starto 
mokestis: 80 
EUR/komandai. Numatomas 
prozinis fondas: ne mažiau 
kaip 60% starto mokesčio 
fondo. Apdovanojama 
TOP25% komandų. Prizinis 
fondas gali didėti. 

 


