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2022 M. VEIKLOS ATASKAITA 

2023-02-27 

 

Asociacija Lietuvos diskgolfo federacija (toliau – Federacija) įregistruota 2021 m. balandžio 

21 d. Federaciją įkūrė 8 Lietuvos diskgolfo klubai. Federacija savo veiklą vykdo visoje Lietuvoje. 

Federacijos veiklos tikslai: tenkinti viešuosius interesus plėtojant diskgolfo sportą Lietuvoje 

bei užsienyje, įvairiomis formomis atstovauti Lietuvos diskgolfo bendruomenei nacionalinėse ir 

tarptautinėse organizacijose, koordinuoti diskgolfo klubų bei Federacijos narių veiklą. 

Federacijos nariai 

Asociacija Visada su sportu (į. k. 303675867) 

VšĮ Chilli Disc Golf (304728874) 

VšĮ DiscCity Team (305713252) 

VšĮ Elektrėnų diskgolfo klubas (305024499) 

VšĮ Gargždų diskgolfo klubas (305705138) 

VšĮ Kauno diskgolfo klubas (304184390) 

VšĮ Šveicarijos diskgolfo klubas (304506247) 

VšĮ Vilniaus diskgolfo klubas (303260020) 

2022 m. vasario mėnesį prie Federacijos narių prisijungė VšĮ „Diskgolfas visiems“ (į. k. 

306007410) iš Panevėžio. 

2022 m. veikla 

2022 m. Federacija veiklą vykdė antrus metus. Kaip ir pirmais metais, Federacija aktyviai 

prisidėjo prie diskgolfo populiarinimo visoje Lietuvoje. Pavasarį Federacija kartu su Lietuvos taurės 

etapų organizatoriais patvirtino 2022 m. Lietuvos diskgolfo taurės reglamentą bei padėjo klubams 

organizuoti taurės etapus. Iš viso buvo surengti 8 etapai ir tai buvo ilgiausias Lietuvos taurės sezonas 

per visą istoriją. 



Taip pat Federacija koordinavo Lietuvos diskgolfo, Lietuvos diskgolfo mėgėjų bei Lietuvos 

diskgolfo žiemos čempionatus.  

2022 m. toliau buvo tęsiamas diskgolfo žaidėjų licencijavimas. Iš viso 2022 m. buvo 

licencijuoti 255 šalies ir užsienio žaidėjai. 

Įvykdyti 2022 m. turnyrai: 

 

2023 m. veikla 

2022 m. pabaigoje Federacija aktyviai ruošėsi 2023 m. sezonui. Buvo patvirtinti pagrindinių 

turnyrų reglamentai, taip pat pirmą kartą sutarta turnyrų organizatorius išrinkti rengiant visų 

licencijuotų žaidėjų apklausą. 

2023 m. Federacija bendraudama su šalies diskgolfo klubais organizuos Lietuvos diskgolfo 

taurės sezoną bei kitus nacionalinius turnyrus – Lietuvos žiemos čempionatą, mėgėjų čempionatą, 

nacionalinį šalies čempionatą, dvejetų bei komandinius čempionatus. 

2023 m. rugsėjį vyks Europos čempionatas, jaunimo čempionatas bei meistrų čempionatas 

Estijoje ir Vengrijoje. Federacija prisidės finansiškai prie nacionalinių rinktinių dalyvavimo šiuose 

čempionatuose. 

Lietuvos diskgolfo federacijos valdyba.  

 

Veiklos ataskaita patvirtinta 2023 m. vasario 27 d. Lietuvos diskgolfo federacijos 

visuotiniame susirinkime. 


