
Paraiškos Lietuvos diskgolfo taurės etapams organizuoti 

Organizatorius Turnyro 

direktorius 

Data Parkas Organizatoriaus 

patirtis 

Patogumai žaidėjams Viešinimas Planuojami prizai, rėmėjai Kiti motyvai Papildomos 

veiklos 

1 Elektrėnų 
diskgolfo 
klubas 

Mykolas 
Krasnick
as 

Dėl parko 
užimtumo 
vasarą ir didelio 
poilsiaujančių 
skaičiaus 
patogiausias 
laikas Elektrėnų 
parką išnaudoti 
rugsėjo antroje 
pusėje. Rugsėjo 
16-17 arba 23-
24 būtų 
tinkamos datos. 
Taip pat tiktų ir 
spalio mėnuo, 
jei sezonas 
truktų tiek. 

Standartinis Elektrėnų 
diskgolfo parkas. 
Puikiai debiutavęs 
2022 m. taurės 
sezone ir sulaukęs 
teigiamų žaidėjų 
atsiliepimų. Gali būti, 
kad keliuose 
krepšiuose (bent 13 ir 
14) įvyks pakeitimų, 
nes po praeito karto 
šių krepšių pievose 
buvo įrengti pėsčiųjų 
takai. Svarstysime 
apie papildomų OB 
įrengimą arba krepšių 
patraukimą į kitą 
vietą. Taip pat 7 
krepšio trasoje 
padarysime M žymą, 
kad PAR4 būtų 
sunkus PAR4. 

Turnyrui 
vadovautų M. 
Krasnickas, 
turintis 2 metų 
patirtį klubo 
veikloje bei 
Lietuvos 
diskgolfo 
federacijos 
valdyme. 
Kasmet klubas 
suorganizuoja 
bent po 2-3 
didesnius 
renginius, taip 
pat 2022 m. 
sėkmingai 
startavo HCP 
savaitinė lyga 
(po 2 žaidimus 
per savaitę). 
Vadovaudama
s Lietuvos 
diskgolfo 
federacijai M. 
Krasnickas 
prisidėjo prie 
jos vystymo, 
įvairių projektų 
rašymo, taip 
pat pagrindinių 
federacijos 
veiklos 
dokumentų 
parengimo. 

Elektrėnų parkas 
yra miesto 
centrinėje dalyje, 
tad šalia jo yra keli 
tualetai (lauko ir 
vidaus), parkingų 
yra net per daug, 
vos ne prie kas 
antro krepšio. Taip 
pat įsikūrusios 
kelios maitinimo 
įstaigos. 

Vyks 
standartinis 
viešinimas 
klubo 
kanalais bei 
LRT portale. 

2022 m. pabaigoje 
pateikėme paraišką 
Elektrėnų savivaldybei dėl 
prisidėjimo organizuojant 
Lietuvos taurės etapą. 
Sėkmės atveju gautume iki 
300-400 eurų, kuriuos 
panaudotume prizas įsigyti. 
Šią paramą gavome ir 2022 
m., tad įvykęs etapas 
išsiskyrė savo prizų 
išskirtinumu bei verte. 
Žaidėjų išmokėjimai 
nesiskirtų nuo standartinių 
skaičių. 

Kadangi Elektrėnų 
parko debiutas taurės 
sezone buvo įvertintas 
teigiamai, norime 
padaryti dar geresnį 
turnyrą 2023 metais. 
Tikime, kad dar yra kur 
tobulėti. 

Papildomų 
veiklų 
neplanuoja
me. 

2 Rietavo 
diskgolfo 
klubas, 
Chilli Disc 
Golf 

Donatas 
Vaišvilas 

data ir laikas 
nesvarbus, tinka 
bet kada 

Rietavo diskgolfo 
parkas, labai gražus 
parkas, turi ilgo 
metimo krepšių kurie 
reikalauja tikslumo. 

direktorius 
turnyro turi tik 
parko 
atidarymo 
organizavimą, 
bet kartu su 
chilldiscgolf 
komanda kurie 
turi patirties 
padarysim 
gera taurės 
etapą 

parkingas yra šalia 
parko , maitinimas 
yra Rietavo miesto 
aikštėje iki kurios 
nueiti max 5 min, 
tualetai yra šalia 
parko parkingo , 
apgyvendinimas 
yra kavinėje 
"muskatas" ir 
kavinėje "Jūra" , dar 
yra VŠĮ veiklusis 
Rietavas kuri turi 

pareklamuosi
m tikrai 

Taip tikrai turėsime rėmėjų 
ir prizų , bus daug 
papildomu prizų kaip (LP, 
CP, Vėliava, ), o 
išmokėjimus vykdysim 
pagal Lietuvos DG taurės 
reglamentą. 

  



daug patalų kur 
galima apsigyventi 
su visais 
patogumais 

3 Asociacija 
"Visada su 
sportu" 

Matas 
Kievinas 

Tinkamos visos 
datos 

Ramygalos DG parkas Lietuvos 
taurės etapai 

Tualetai, parkingas, 
turnyro centras, 
vanduo , kavinė. 

Vietinė 
spauda 

Panevėžio raj. savivaldybės 
prisidėjimas 300e. prizais 

 Ring of fire 

4 Asociacija 
"Visada su 
sportu" 

Matas 
Kievinas 

Tinkamos visos 
datos 

Kazlų Rūdos DG 
parkas 

Lietuvos 
taurės etapai 

Tualetai, parkingas, 
varžybų centras , 
vanduo , kavinės. 

Vietinė 
spauda 

Trofėjai žaidėjams  Ring of fire 

5 Asociacija 
"Visada su 
sportu" 

Matas 
Kievinas 

Data nesvarbu Pakruojo DG parkas Lietuvos 
taurės etapai , 
WGE 

Tualetai, parkingas, 
turnyro centras, 
vanduo , kavinės 

Vietinė 
spauda 

Trofėjai žaidėjams   

6 Vilniaus 
diskgolfo 
klubas 

Skirmant
as 
Bikelis, 
skirmant
as.bikelis
@gmail.c
om; 
Marius 
Šiaulys, 
marienas
@gmail.c
om 

Kadangi 
Pūčkoriai yra 
saugomam 
gamtos parke, 
kuriame žolė 
pjaunama tik du 
kart per metus ir 
jos pjovimo 
laikas priklauso 
nuo augalų 
vegetacijos, 
geriasia būtų 
data ne vėlesnė, 
nei gegužės 
pirma savaitė. 
Pūčkoriuose 
nėra šlapia, tad 
galim 
organizuoti ir 
pirmąjį ar vieną 
pirmųjų etapų 

Labai šaunus parkas, 
nemažai ilgų trasų, 
kur galima parodyti 
savo maximalų 
metimą. Topiniai 
krepšiai - ilgiausias 
Lietuvoje 290 m ir 
metimas nuo 
piliakalnio viršūnės. 
Greičiausiai bus hcp 
formatas, bet 
matysim, gal 
pasiryšim ir Piligrimo 
variantui. 

TD 
organizuoja 
Taurės etapus 
nuo pat jos 
sukūrimo 2017 
metais, 
organizacinės 
patirties labai 
daug. 

Yra parkingai prie 
piliakalnio ir yra 
daugiau vietų 
parkuotis, visi 
telpam. WC stovi 
prie parkingo, nėra 
problemų. Geriamo 
vandens 
parūpintume. Jei 
būtų poreikis, galim 
suorganizuoti kokį 
maisto 
autobusiuką į 
parką, matysim. 

Pernai buvom 
užsakę 
turnyro 
filmavimą. 
Pagalvosim, 
ar verta dar 
kartą 
filmuoti. Jei 
būtų pirmasis 
etapas, 
planuotume 
anonsinį 
pranešimą 
spaudai. Ir, 
žinoma, 
pranešimą po 
turnyro, kaip 
ir priklauso 

Būtų smagu, kad visas turas 
turėtų generalinį rėmėją. Jei 
jo nebus, Klubas pajėgus ir 
savais resursais parūpinti 
panašų kiekį prizų, kiek jų 
buvo pernai. 

Tegu ir palankiai 
susiklosčius 
aplinkybėms, bet 
faktas, kad 2022 
metais Taurės 
Pūčkorių etapas buvo 
dalyvių skaičiumi pats 
gausiausias turnyras 
visame Lietuvos DG 
sezone (136 žaidėjai 
per dvi dienas (84 ir 
52)). Tikriausiai, ne 
veltui. Etapo tikisi tiek 
gausi vietinė 
bendruomenė (viena 
didžiausių Lietuvoje), 
tiek, manome, žaidėjai 
iš kitų miestų, nes 
parkas vienas 
įdomesnių, įvairesnių 
ir gražesnių Lietuvoje, 
bei labai nebloga 
patyrusių TD 
organizacija. 

Pagalvosim, 
galima būtų 
padaryti gal 
per 
pertrauką. 
Pvz., paterio 
metimas į 
tolį ar 
klasikinis 
CTP. 

7 VšĮ 
,,Šveicarijo
s diskgolfo 
klubas'' 

Mireta 
Jurgelevi
čiūtė, 
Miroslav
as 
Jurgelevi
čius 

Tinkamiausias 
laikotarpis: 
Pavasario 
mėnesiai: kovas, 
balandis, 
gegužė. ( Tuo 
metu Joninių 
slėnyje dar 
nevyks renginiai, 
dėl kurių 
organizavimas 
nebūtų galimas) 
Netinkamiausias 
laikotarpis (Dėl 
Joninių slėnyje 

18 krepšių, Jonavos 
diskgolfo parkas. 

Organizuoti 
2018m., 
2021m. 
Lietuvos 
diskgolfo 
taurės etapai 
Jonavoje. 

Varžybos 
organizuojamos 
Jonavos Joninių 
slėnyje. Varžybų 
centras prie 
amfiteatro. Šalia 
yra visi patogumai: 
biotuoletas, 
vandens stotelė 
kurioje galima 
pasipildyti vandens 
atsargas. 
Parkingus galima 
rasti labai 
patogiose 

Jonavos 
žinios, 
pagrindiniai 
internetiniai 
žinių portalai, 
Facebook, 
instagram. 

Jonavos etapo remėjai 
prizais/dovanomis 
žaidėjams/nugalėtojams: 
UAB ,, Audimas brand'' 
gaminiai prizininkams, ,, 
Disccity'', ,,Baltasis 
pyragas'', Guru cafe, 
,,Cheatless'' proteino 
batonėliai kiekvienam 
žaidėjui. 

Praeitais metais 
išpildėme 2022m. 
paraiškoje iškeltus 
lūkesčius, todėl šie 
metai neišimtis, tai 
žadame ir šiemet. 
Daug papildomų prizų, 
dalyvio rinkinys, 
sudarysime galimybę 
užsisakyti ir maisto 
pristatymą laiku į 
varžybų centrą. 
Patogumai pertraukos 
metu chill zonoje prie 

Penktadienį 
prieš taurės 
etapą, vyks 
papildomos 
varžybos, 
naujame- 
mažająme 
Jonavos 
diskgolfo 
parko 
9krepšių 
versijoje, 
(du 
divizionai, 
varžomasi 



rengiamų 
renginių, 
švenčių): 
Birželio pirmas 
savaitgalis 
(vaikų gynimo 
dienos šventė), 
Joninių 
savaitgalis, 
rugpjūčio 
antras/trečias 
savaitgalis 
(Jonavos miesto 
gimtadienis), 
rugpjūčio 
paskutinis 
savaitgalis 
(vasaros sezono 
uždarymo 
šventė). 

lokacijose aplink 
diskgolfo parką. 
Netoli parko 
~500m yra IKI, Lidl 
maisto prekių 
parduotuvės. 
Maitinimo įstaigos 
taip pat netoliese 
parko apie ~1km 
spinduliu. 

Joninių slėnio 
anfiteatro. 

dėl 
papildomoų 
prizų). 
Žaidėjai 
startuoti 
galės sau 
patogiu 
laiku 
rezultatai 
fiksuojami 
metrix 
platformoje 
sukurtose 
varžybose) 
Varžybos 
dieną, 
pertraukos 
metu CTP 
varžybos į 2 
krepšį. 
Žaidėjai 
galės 
sudalyvauti 
visos 
pertraukos 
metu. 
Rezultatas 
bus 
užfiksuojam
as. 
Varžomasi 
dėl 
papildomo 
prizo. 

8 Kauno 
Diskgolfo 
Klubas 

Karolis 
Lukoševi
čius 

Kovo 26, 
Balandžio 2 

Domeikavos 
diskgolfo parkas. 

TD Karolis 
Lukoševičius. 
Per 
pastaruosius 3 
metus 
suorganizuota 
daugiau nei 15 
PDGA renginių. 
Daugiau nei 7 
metų patirtis 
turnyrų 
organizavime. 

Tualetas, dalinis 
parkavimasis 
aikštelėje bei aplink 
parką šalikelėje. 
Visai netoli parko 
vos už 1km yra 
prekybos centras 
bei kavinė 
norintiems 
papietauti. 

Papildomas 
viešinimas 
organizatorių 
platformose, 
socialiniuose 
tinkluose. 

Planuojame turėti ne 
piniginių prizų iš rėmėjų. 
Planuojamas pagrindinis 
visos Lietuvos dg taurės 
rėmėjas, kuris parems 
kiekvieną taurės etapą, o 
jeigu toks neatsiras, mūsų 
etapo pagrindinis rėmėjas 
bus Chilli Disc Golf, kuris ir 
įsteigs prizus. 

Pagrindinis tikslas, 
kad bent vienas 
Lietuvos dg taurės 
etapų vyktų Kauno 
apylinkėse, Kauno 
rajone. Norisi kuo 
daugiau vietinių 
žmonių supažindinti 
su diskgolfu ir taip 
juos pritraukti į 
Lietuvos diskgolfo 
bendruomenę. 

CTP, LP, 
dvejetų 
turnyras 
varžybų 
išvakarėse. 

9 VšĮ Chilli 
Disc Golf 

Karolis 
Lukoševi
čius 

Balandžio 9-16-
23-30. Gegužės 
7-14-21 

Pušyno diskgolfo 
parkas. Parkas 
privačioje teritorijoje, 
todėl nei vienas 
pašalinis žmogus 

Per 
pastaruosius 3 
metus 
suorganizuota 
daugiau nei 15 
PDGA renginių. 

Tualetas parko 
teritorijoje, privati 
didžiulė 
parkavimosi 
aikštelė, papildomu 
dg krepšiai šalia 

Papildomas 
viešinimas 
organizatorių 
platformose, 
socialiniuose 
tinkluose. 

Planuojame turėti ne 
piniginių prizų iš rėmėjų. 
Planuojamas pagrindinis 
visos Lietuvos dg taurės 
rėmėjas, kuris parems 
kiekvieną taurės etapą, o 

Pušyno diskgolfo 
parkas šiai dienai yra 
vienas sudėtingiausių 
Lietuvoje ir ne 
paslaptis, bene vienas 
geriausių parkų pagal 

CTP, LP, 
dvejetų 
varžybos 
turnyro 
išvakarėse. 



žaidimo metu 
neblaško žaidėjų. 

Daugiau nei 7 
metų patirtis 
turnyrų 
organizavime. 

parkavimosi 
aikštelės 
treniruotėms. 
Didžiulis apšilimo 
laukas kuriame 
galėsite mesti tiek 
kiek pajėgūs esate. 

jeigu toks neatsiras, mūsų 
etapo pagrindinis rėmėjas 
bus Chilli Disc Golf, kuris ir 
įsteigs prizus. 

gaunamus PDGA 
reitingus. Vienas 
pagrindinių tikslų 
prisidedant prie 
Lietuvos diskgolfo 
taurės organizavimo, 
kad šis turas kas met 
būtų vis stipresnis ir 
konkurencingesnis. 
Vien tik dėl šios 
priežasties taurės 
etapas Pušyno dg 
parke yra privalumas. 

10 DiscCity 
komanda, 
Navickų 
sodyba 

Darius 
Gricius, 
Tadas 
Ūselis 

Balandžio 29-30 
d. arba 
Balandžio 22-23 
d. 

Nedožinkos parkas – 
legendinis, pirmasis 
parkas Baltijos 
šalyse. 2021 metų 
čempionato 
konfigūracija (arba su 
nedideliais 
patobulinimais). 

Organizuota 
daugiau nei 
pusė Lietuvoje 
vykdytų PDGA 
turnyrų. 

Privatus parkas – 
tualetai, 
apgyvendinimo 
galimybės, 
maitinimo 
organizavimas 
(pagal poreikį), 
jokių pašalinių 
žmonių! 

Pagal taurės 
reglamentą 

Galbūt šiek tiek vietinių 
rėmėjų. Negarantuoti. 

Suteikti galimybę 
žaidėjams sužaisti 
legendiniame Lietuvos 
parke. 

Greičiausiai 
taurės 
varžybose 
neprireiks, 
bet 
liekantiems 
nakvoti 
įvairios 
vakaro 
pramogos – 
garantuotos
. Patinimo 
konkursas, 
KanJam, 
futbolas ir 
t.t. 

11 DiscCity 
komanda, 
Survilų 
sodyba 

Darius 
Gricius, 
Tadas 
Ūselis 

Rugsėjo 30- 
Spalio 1 d. arba 
Rugsėjo 23-24 d. 

Survilų parkas – 
patogi lokacija, laiko 
patikrintas Taurės 
sezono pabaigtuvių 
parkas. Galimi parko 
išdėstymo 
patobulinimai 

Organizuota 
daugiau nei 
pusė Lietuvoje 
vykdytų PDGA 
turnyrų. 

Privatus parkas – 
tualetai, 
apgyvendinimo 
galimybės, 
maitinimo 
organizavimas 
(pagal poreikį)! 

Pagal taurės 
reglamentą 

Galbūt šiek tiek vietinių 
rėmėjų. Negarantuoti. 

Išlaikyti taurės 
pabaigtuvių tradicijas. 

Greičiausiai 
taurės 
varžybose 
neprireiks. 

12 Molėtų 
Diskgolfo 
Klubas, 
DiscCity 
komanda 

Darius 
Gricius, 
Tadas 
Rinkeviči
us 

Liepos 8-9 d. 
(derinant datą 
netoli Komandų 
čempionato). 
Bet Molėtai gali 
būti lankstūs dėl 
datos parinkimo 
– pasiruošę 
derintis prie viso 
Federacijos 
renginių 
kalendoriaus. 

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. 

DiscCity 
komanda - 
organizuota 
daugiau nei 
pusė Lietuvoje 
vykdytų PDGA 
turnyrų. 
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. 

Pagal taurės 
reglamentą 

Papildomas vietinis 
rėmėjas – Saldus duetas – 
po saldumyną kiekvienam 
žaidėjui – garantuota! 
Savivaldybės parama (kol 
kas nepatvirtinta galutinė 
suma). Toliau dirbama su 
kitais vietos rėmėjais. 

Įtraukti naują ko gero 
techniškiausią ir vieną 
sudėtingiausių 
Lietuvos diskgolfo 
parką į varžybas ir 
leisti žaidėjams 
atskleisti visą savo 
taiklumo potencialą. 

Greičiausiai 
taurės 
varžybose 
neprireiks, 
bet yra 
minčių apie 
„fun“ 
pramogas 
„ant 
vandens“ 

 


