
Žaidėjų susirinkimas



Žaidėjų susirinkimo nuoroda per TEAMS

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 048 459 873
Passcode: z4qikb

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY1ZjAyNTQtNjNhYS00YjNmLTk0YTAtMzYyOWIwYjljNDVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211be1538-79d8-4939-82b8-b767805d825b%22%2c%22Oid%22%3a%22ac1078ae-e41b-4656-a7b1-5937bf52af76%22%7d


Ūkiniai klausimai:

parkavimasis –
parkinguose prie
piliakalnio, arba
palei gatvę dar iki
piliakalnio, arba prie 
7/9 starto, arba
dar toliau pava-
žiavus gatve

WC - parkinge

apdovanojimų vieta
prie 1 starto

pietūs – savo
nuožiūra



Saugumas

• Saugom žaidėjus ir praeivius (ir ypač fotografą). Jei fotografas per 
daug drąsus ir trukdo metimui – pasakykite jam. Svarbiausiose

vietose bus spoteriai.
(jei daug praeivių, paskambinkit TD 8600 02517)

• Jeigu imtų žaibuoti ar beprotiški krituliai – info apie turnyro 
stabdymą (min. 30 min.) būtų Diskgolfo fanuose. Pažymim mar-

keriu savo vietą ir einam į saugią vietą, kur laukiam info apie žaidimo 
atnaujinimą.



Tvarkaraštis

Šeštadienį ir sekmadienį

• 10.00 val. – 1 rato pradžia

• 13.00 – 15.00 pertrauka

• 15.00 – 2 rato pradžia

• 18.00 – apdovanojimai
• Peržaidimai dėl 1-3 vietų: žaidžiama „staigi mirtis“ dviejuose krepšiuose (#1 ir 

#2), jei vis dar lygu, žaidžiamas CTP į #2 krepšį nuo #1 starto.

Belaukiant apdovanojimų ir loterijos – valgom pyragą (turėkit arbatos) 
ir žaidžiam CTP nuo #1 starto į #2 krepšį. 



Žaidimo tempas

• Dingus diskui – nedelsdami taikome 3 min. taisyklę, visa grupė 

padeda ieškoti

• 8 krepšyje – galbūt verta po nesėkmingo metimo į dešinę nuo kalno 

iš karto mesti atsarginį (‚provisional‘) metimą, jei pirmo metimo diskas būtų 
pripažintas pamestu, arba jis būtų ten, iš kur mesti nesinori (pelkėj)

• Grupė netaupo laiko saugumo sąskaita. Esant reikalui - komunikuoja su 
praeiviais (būtina įsitikinti, kad praeiviai supranta situaciją ir saugosi).



Rezultatų vedimas

• Du telefonai, du vedėjai

• Vedėjai išaiškinami burtais
• PAGRINDINIS – veda į PDGA digital scorecard (https://www.pdga.com/score/)
• Šeštadienio kodas LT2023, o MPO kodas LT2023M
• Įvedus kodą, reik prisiloginti su savo pdga numeriu arba vardu pavarde

• Antras (kontrolinis) – veda į metrix varžybas

Po rato grupė sutikrina, ar toks pats rezultatas. Jei nėra ginčų dėl rezultatų (jei nereik 
aiškintis su TD), pažymim PDGA kaip galutinius (submit).
Jei ginčų kyla žaidimo metu – sužaiskite du scenarijus, po to su TD nuspręsit
kuris buvo teisingas.

https://www.pdga.com/score/


Rezultatų vedimas: pdga.com/score



Papildomi žaidimai

• Ilgiausias patas (LP) prie #2 ir #9 krepšio, (bus ruletė, vėliavėlė)

• CTP prie #3 krepšio („sala“), (bus ruletė, vėliavėlė)

• Žaibo bankas

• Po antro rato – CTP nuo #1 starto į #2 krepšį



Etiketas

• Jei norima užsirūkyti, atsiklausiama, ar tai netrukdytų grupei.

Gavus sutikimą, būtina stengtis, kad dūmai nepasiektų grupės.

Šiukšles susirenkam, nemetam ant žemės.





















• Kur OB yra asfaltas, kelkraštis nėra ob. OB prasideda nuo juodo asfalto

• Kur palei kelią yra stori apsauginiai kuolai (kad mašinos į pievą nevažiuotų) – jie 
reikšmės neturi. OB yra asfaltas, ne tie kuolai.

• #4 ir #12 neturi DZ, neprametus Mando – mesti vėl nuo starto 3 metimą.

• #5 krepšys yra saloj (pažymėta baltai dažytais kuoliukais), aplink salą OB. Hazard
zona baigiasi ties takeliu (pažymėta vėliavėlėm). Diskui praskridus hazard ir 
nusileidus už vėliavėlių ant tako ar miške, diskas yra OB, žaisti reikia nuo ten, kur 
diskas kirto OB liniją (palei keliuką pažymėtą vėliavėlėmis arba saloj, pažymėtą 
kuoliukais). 

• #14 krepšy už krepšio esanti OB linija, pažymėta kuoliukais, eina dešinėn iki pat 
#15 krepšio dešinio Mando. Žemėlapyje parodyta, lyg dešinėje ob linija eitų starto 
kryptimi, bet taip nėra. 


