
 

Lietuvos diskgolfo aukšto meistriškumo varžybų saugumo taisyklės 
 

Šios taisyklės parengtos pagal Lietuvos respublikos Sporto įstatyme ir Aukšto meistriškumo sporto 

programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos apraše nustatytus 

reikalavimus, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos diskgolfo federacijos (toliau – Federacijos) įstatus, 

Pasaulinės skraidančiojo disko federacijos (toliau – WFDF), Europos diskgolfo federacijos bei 

Profesionalios diskgolfo asociacijos (toliau – PDGA) dokumentus. 

Vykdant visą su diskgolfu susijusią veiklą privaloma laikytis Federacijos žaidėjų etikos taisyklių  bei 

PDGA diskgolfo žaidėjų kodekso: žaisti apdairiai (niekada nemesti disko, jei nėra matoma galima 

jo nusileidimo vieta, tokiu atveju pasitelkti stebėtoją); gerbti aikštyną ir trasą (laikytis visų vietos 

taisyklių, nešiukšlinti, kitaip nežaloti aplinkos ar gamtos); atstovauti sportui (būti pozityviu bei 

atsakingu žaidėju; mokyti kitus). 

Taisyklėse naudojami terminai 
Aukšto meistriškumo sportas – asmens fizinės veiklos forma jaunučių, jaunių, jaunimo ir 

suaugusiųjų, išskyrus veteranus, amžiaus grupėse (pagal tarptautinės (pasaulio) sporto šakos 

federacijos ar paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto, 

studentų sporto judėjimams (pasaulio ar Europos) vadovaujančios organizacijos nustatytus amžiaus 

reikalavimus), kai pagal tam tikras taisykles varžantis su kitais asmenimis (individualiai arba 

komandoje) aukšto meistriškumo sporto varžybose (prireikus pasitelkiant gyvūnus ir (ar) technines 

priemones) siekiama nugalėti varžovus, taip pat veikla, kuria tobulinamos asmens fizinės ir psichinės 

savybės bei įgūdžiai, siekiant tinkamai pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms. Aukšto 

meistriškumo sportu taip pat laikoma asmens veikla, kuri, nors ir neatitinka nurodytų kriterijų, tačiau 

dėl susiklosčiusių tradicijų ar kitų aplinkybių visuotinai pripažįstama aukšto meistriškumo sportu. 

Aukšto meistriškumo sporto varžybos – sporto šakos federacijos, kuri yra tarptautinės (pasaulio) 

sporto šakos federacijos narė, arba jos įgalioto juridinio asmens organizuojamas jaunučių, jaunių, 

jaunimo ar suaugusiųjų, išskyrus veteranus, amžiaus grupės sporto renginys, įtrauktas į sporto šakos 

federacijos oficialų sporto renginių kalendorių, arba tarptautinės aukšto meistriškumo sporto 

varžybos, įtrauktos į tarptautinės sporto šakos federacijos oficialų sporto renginių kalendorių, ar 

tarptautinių subjektų organizuojamos tarptautinės aukšto meistriškumo sporto varžybos, įtrauktos į 

tarptautinės sporto šakos federacijos oficialų sporto renginių kalendorių, vykdomi pagal iš anksto 

paskelbtus nuostatus ir tarptautinės nevyriausybinės sporto organizacijos ar sporto šakos federacijos 

patvirtintas sporto šakos (šakų) taisykles (tiek, kiek tai neprieštarauja tarptautinės sporto šakos 

federacijos patvirtintoms taisyklėms). 

I Bendroji dalis 
1.1 Federacija, šalies diskgolfo klubai, kiti renginių organizatoriai rengia diskgolfo renginius ir 

varžybas, vadovaudamiesi bendrais Sporto įstatyme apibrėžtais principais: lygiateisiškumo, sporto 



renginių saugumo, antidopingo, manipuliavimo aukšto meistriškumo sporto varžybomis draudimo, 

sporto veiklos nepertraukiamumo, asmenų laisvo apsisprendimo ir pasirinkimo, visuomenės 

skatinimo dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose. 

1.2 Organizatorius, rengdamas aukšto meistriškumo diskgolfo renginius ir varžybas, privalo numatyti 

priemones varžybų dalyviams (sportininkams, treneriams, teisėjams, savanoriams, žiūrovams (toliau 

visi kartu – renginio dalyviai)) saugumui užtikrinti. 

1.3 Diskgolfo renginių ir varžybų organizatoriai atsako už renginio dalyvių saugumą jų metu. 

Renginių organizatoriai nėra atsakingi, jei diskgolfo renginių dalyviams kyla grėsmė dėl priežasčių, 

nepriklausančių nuo organizatoriaus arba renginio dalyviams pažeidus nustatytas saugumo taisykles. 

1.4 Prieš ir per Federacijos ar kitų organizatorių rengiamą diskgolfo renginį turi būti sudarytos sąlygos 

visiems norintiems susipažinti su šiomis taisyklėmis. 

1.5 Jei dėl žmogiškojo arba gamtinio faktoriaus kyla grėsmė renginio dalyvių saugumui, varžybos 

turi būti sustabdomos, kol grėsmę keliantys veiksniai bus pašalinti. Jei to padaryti negalima, sporto 

renginiai ir varžybos turi būti nutraukiamos. 

II Saugumo reikalavimai varžybų sportininkams 
2.1 Federacijos rengiamuose aukšto meistriškumo sporto renginiuose ir varžybose gali dalyvauti tik 

asmenys, susipažinę su šiais sporto renginių ir varžybų saugumo nuostatais.  

2.2 Federacijos organizuojamuose renginiuose renginio dalyviams gali būti nustatyti ir kiti 

reikalavimai, prieš renginį apie tai informavus. 

2.3 Sportininkai, treneriai ir kitas personalas Federacijos organizuojamų renginių ir varžybų metu 

negali vartoti jokių draudžiamų medžiagų ir WFDF bei Pasaulinės antidopingo organizacijos 

uždraustų medžiagų.  

2.4 Sportininkai, treneriai ir kitas personalas turi užtikrinti, kad diskgolfo aikštyne nebus palikti jokie 

pašaliniai daiktai, galintys sukelti pavojų renginio dalyviams bei trukdyti žaidėjams varžybų metu. 

Kitiems paprašius privaloma patraukti savo inventorių į saugią vietą. 

2.5 Varžybų dalyviai privalo užtikrinti saugų savo disko paleidimą, tai yra: privalo mesti diską tik 

tuomet, kai priekyje nėra kitų žmonių ar objektų, kuriems gali kilti grėsmė; privalo įsitikinti, kad 

mestas diskas netrikdys kitos grupės žaidėjų; mesti savo diską tik atėjus žaidėjo eilei. Esant galimybei 

pasitelkti diskų stebėtoją. 

2.6 Žaidėjas privalo perspėti kitus renginio dalyvius, jei paleistas diskas jiems sukelia grėsmę. 

III Saugumo reikalavimai varžybų žiūrovams 
3.1 Diskgolfo renginių organizatoriai gali pažymėti specialias vietas, skirtas žiūrovams. Jei tokių 

vietų nėra, renginio žiūrovai gali stebėti varžybas būdami šalia kiekvienos trasos. 

3.2 Žiūrovams leidžiama įžengti į trasą tik tokiu atveju, jei jie bus ten esantiems varžybų žaidėjams 

už nugarų.  

3.3 Varžybų organizatorius turi teisę pašalinti daiktus, kurie yra ne organizatorių nurodytose vietose 

ir gali kelti pavojų varžybų dalyviams arba žiūrovams. 



3.4 Renginio žiūrovams draudžiama: 

3.4.1 triukšmauti arba kitaip trukdyti žaidėjams susikaupti; 

3.4.2 įeiti į renginio vietą apsvaigusius nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, įsinešti 

daiktų, galinčių kelti pavojų varžybų dalyviams; 

3.4.3 elgtis agresyviai, grasinti, įžeidinėti ar smurtauti prieš sportininkus, trenerius, komandų 

atstovus, sekretoriato darbuotojus, kitus žiūrovus ir kitus asmenis; 

3.4.4 iškabinti/demonstruoti varžybų ar kitų renginių vietoje įžeidžiančią, rasistinę, tiesiogiai ar 

netiesiogiai provokuojančią smurtą vaizdinę ar garsinę medžiagą. 

IV Organizatorių teisės ir pareigos 
4.1 Į varžybų ar renginio vietą neįleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų 

apsvaigusius asmenis. 

4.2 Neleisti naudoti agresyvių veiksmų, grasinimų, įžeidinėjimų ar smurto žaidėjų, trenerių, komandų 

atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu. 

4.3 Neleisti iškabinti/demonstruoti varžybų ar kitų renginių vietoje įžeidžiančią, rasistinę, tiesiogiai 

ar netiesiogiai provokuojančią smurtą vaizdinę ar garsinę medžiagą. 

4.4 Organizatoriai turi teisę pašalinti bet kokį asmenį iš sporto renginio ir varžybų vietos, jei jis kelia 

grėsmę renginio dalyvių saugumui arba pažeidžia šiose taisyklėse numatytas pareigas ir nuostatas. 

4.5 Varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi palaikyti švarą ir tvarką renginio vietoje. 

4.6 Užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui, nebūtų prekiaujama 

alkoholiniais gėrimais ir jie nebūtų vartojami. 

4.7 Reikalauti, kad prekiaujantys renginyje turėtų reikiamus leidimus. 

V Renginių vieta  
5.1 Federacijos organizuojamos varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi specialiose tam skirtose 

vietose ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su teritorijų valdytojais arba 

nuomotojais. 

5.2 Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų 

reikalavimų, draudžiama naudoti treniruotėms, varžyboms ir kitiems renginiams.  

5.3 Už žalą, padarytą varžybų dalyviams ar žiūrovams varžybų metu dėl sporto įrangos ar statinių, 

neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo, įstatymų 

nustatyta tvarka atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas. 

 

 

 

Šios taisyklės priimtos 2023 m. sausio 2 d. Federacijos valdybos sprendimu. 


