
IDĖJA ŠIAULIAMS -
DISKGOLFO PARKAS



ŠIAULIAI – METŲ SPORTO MIESTAS !!!



DISKGOLFAS – VIENAS GREIČIAUSIAI 
AUGANČIŲ SPORTŲ PASAULYJE !!!



Diskgolfas – kas tai?

Žaidimo tikslas - diską pataikyti į taikinį (toliau – „krepšį“), panaudojant kuo mažiau metimų

+

…skamba lyg dvi mėgiamiausios lietuvių sporto šakos viename... metame diską į krepšį... ☺

…tik diskas ir krepšys – kitokie... 

https://www.youtube.com/watch?v=1DFP44Eogio
https://www.youtube.com/watch?v=Brklq8ZJ7iU


Geriau vieną kartą pamatyti...

Varžybų Nedožinokos
parke (Zarasų raj.) 
apžvalga

DiscCity vadovas 
Darius Gricius apie 
diskgolfą Delfi.tv

Diskgolfo pristatymo 
video. Švedija

...paspauskite nuorodas

https://www.youtube.com/watch?v=WjW6mwrXWsc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=WjW6mwrXWsc&t=1s
https://www.delfi.lt/video/sportas/pazintis-su-diskgolfu-kaip-numesti-diska-toliau-nei-70-metru.d?id=67659128
https://www.delfi.lt/video/sportas/pazintis-su-diskgolfu-kaip-numesti-diska-toliau-nei-70-metru.d?id=67659128
https://www.youtube.com/watch?v=1DFP44Eogio
https://www.youtube.com/watch?v=1DFP44Eogio


Diskgolfas – taisyklės trumpai

• Žaidimo įrankis – skriejantis diskas (įvairių rūšių);
• Žaidimo tikslas – įmesti diską į specialų taikinį – diskgolfo krepšį, panaudojant kuo 

mažiau bandymų;
• Aikštynas išdėstomas nuosekliu ratu. Tradicinis formatas – 18 krepšių parkas.

Žaidimo eiga:
• Žaidėjai pradeda mesdami po vieną 

diską nuo starto aikštelės (kiekvienas 
krepšys turi savo startą); kitą metimą 
kiekvienas žaidėjas atlieka nuo tos 
vietos kur nusileido prieš tai jo mestas 
diskas; taip metam tol kol diskas 
įmetamas į krepšį. Rezultatas –
metimų skaičius;

• Žaidimas vyksta 3-5 žmonių grupėmis;
• Žaidžiama ratais – vieną ratą sudaro 

18 krepšių (arba 9 krepšiai);
• Laimi žaidėjas, atlikęs mažiausią 

metimų skaičių.



Socialinė nauda

Visuomenės sveikatinimas
● Sukuriama galimybė tikslingai judėti bet 

kokio amžiaus žmonėms nuo vaiko iki 
močiutės;

● Įveikiamos natūralios kliūtys – fizinis ir 
psichosomatisnis lavinimas;

● Visapusiškai mažinamas nuovargis.

Saugumas
● Parko teritorijose, dėl pastovaus lankytojų 

srauto, mažėja nusikalstamumas ir 
vandalizmas.

Aplinka
● Nuoseklus aplinkos gražinimas;
● Mažai išteklių reikalaujančios erdvės.



Diskgolfo plėtra

Diskgolfas – viena greičiausiai augančių sporto šakų visame pasaulyje! Dėl
savo nesudėtingos koncepcijos, sportinio universalumo ir nebrangios
investicijos, lengvai prieinama daugeliui gyventojų. Parkai sutraukia daug
lankytojų.

Diskgolfo sportas:

Naujoviškas

Patrauklus

Prieinamas

Užburiantis

Socialus

Populiarėjantis

Diskgolfo parkų lokacijos Lietuvoje.

Diskgolfo parkų „aktyvumas“.

?



Diskgolfas Lietuvoje. Iš pirmų lūpų

„Pūčkorių diskgolfo parke Vilniaus diskgolfo klubas organizuoja savaitinius žaidimus.
Seniau jų metu parke ir būdavo tik klubo nariai, bet dabar sutinkame daugybę
diskgolfą žaidžiančių mums nepažįstamų žmonių. Sporto augimas – neįtikėtinas!“, -
Darius Gricius, Vilniaus diskgolfo klubo steigėjas.

„2019 m. rudenį Panevėžyje įrengėme du diskgolfo aikštynus. Pavasarį jau turėjome
šimtus žaidžiančių miestiečių – vakarais kartais net susidaro eilės – žmonės nebetelpa
į aikštyną!“, - Arūnas Balčiūnas, Panevėžio miesto tarybos narys.

„Naujai sutvarkytame Jaunimo parke jau seniau buvome įrengę aktyvaus laisvalaikio
erdves – tinklinio aikšteles, treniruoklius, lauko stalo tenisą; bet tik atsiradus diskgolfo
aikštynui parkas tapo labai gyvas. Vakarais kartais jau nebetelpa automobiliai šalia
parko – parkas pilnas sportuojančių žmonių! Įdomu kad diskgolfo atsiradimas
padidino ir kitų sporto įrenginių naudojimą! “, - Vaidas Liutikas, Gargždų sporto centro
direktorius.

„Įkūrus diskgolfo parką Elektrėnuose subūrėme aktyvių vietinių žaidėjų komandą, kuri
kas savaitę aktyviai leidžia laiką. Taip pat atsirado proga su diskgolfu supažindinti
Elektrėnų savivaldybės darželių ir mokyklų vaikus, neįgaliųjų ir sveikuolių
organizacijas. Tikimės, kad Elektrėnų savivaldybėje didėjant diskgolfo parkų skaičiui,
daugiau žmonių bus užimti sveikuoliška ir fiziškai aktyvia veikla “, - Mykolas Krasnickas,
Elektrėnų diskgolfo klubo vadovas.



Diskgolfo parko įranga

Čia pateikta tipinė įranga, reikalinga pilno formato (18 krepšių) diskgolfo parko įrengimui.

1x bendras 
žemėlapis

18x starto 
aikš.žem.

18x krepšiai
(taikiniai)

18x starto 
aikštelių



Papildomai – nemokamas viešinimas

• Parko informacijos patalpinimas www.discgolf.lt tinklapyje.

• Parko informacijos patalpinimas www.pdga.com (pasaulinės asociacijos) tinklapyje.

• Parko įtraukimas į DiscCity.eu parkų žemėlapį

• Viešinimas Facebook:
• DiscCity.eu puslapyje
• Discgolf.lt puslapyje

• Parko įtraukimas į populiariausias pasaulyje rezultatų fiksavimo programas:

• Discgolfmetrix.com
• Udisc

http://www.discgolf.lt/
http://www.pdga.com/
https://disccity.eu/lt/content/17-parkai
https://www.facebook.com/DiscCity.eu
https://www.facebook.com/discgolf.lt
https://discgolfmetrix.com/
https://www.udisc.com/


Šiaulių Dainų parkas - ideali 
lokacija diskgolfo aikštynui

Dainų parke galima įrengti geriausią diskgolfo aikštyną Lietuvoje! Diskgolfo aikštynas būtų prieinamas ir
visiškai pradedantiems žaidėjams, ir
įdomus profesionalams.

Aikštyne būtų galima:
• Žaisti tiesiog „pramogai“,
• Treniruotis sportininkams,
• Organizuoti vietinės reikšmės varžybas
• Organizuoti Lietuvos taurės etapą

(reikalavimas šiai dienai – ne mažiau
kaip 18 krepšių „varžybinio lygio“
aikštynas),

• Organizuoti PDGA (tarptautinės
diskgolfo asociacijos) sankcionuotas
varžybas.



Kokybės garantija
DiscCity komandos įrengti / planuoti parkai:

• Nedožinkos parkas, Zarasų raj. (stacionarus, 18 krepšių);
• Survilų sodyba, Jonavos raj. (stacionarus, 18 k.);
• Lokės pėda, Jonavos raj. (stacionarus, 9 k.);
• Pūčkorių pažintinis takas, Vilniuje (stacionarus, 18 k.);
• Lejasciems, Gulbenes raj., Latvija (nestacionarus, 18 k.);
• Realco Ozo parkas, Vilnius (stacionarus, 9 k.);
• Vingio parkas, Vilnius (stacionarus, 5 k.);
• Baltupių parkas, Vilnius (stacionarus, 5 k.);
• Santariškių parkas, Vilnius (stacionarus, 5 k.);
• Elektrėnų parkas, Elektrėnai (stacionarus, 7 k.);
• minimelts (ex-KarKar) parkas, Klaipėda (stacionarus, 9 k.);
• Universiteto parkas, Klaipėda (nestacionarus, 9 k.)
• Jaunimo parkas, Gargždai (stacionarus, 12 k.);
• Kulautuvos parkas, Kauno raj. (stacionarus, 7 k.);
• Šaltinių sodyba, Anykščių raj. (stacionarus, 9 k.);
• Panevėžio parkas, Panevėžys (stacionarus, 18 k.);
• „Ekrano“ marių parkas, Panevėžys (stacionarus, 9 k.);
• Oginskių parkas, Rietavas (stacionarus, 9 k.);
• Kulvos parkas, Jonavos raj. (stacionarus, 6 k.).
• Veiviržėnų diskgolfo parkas (stacionarus, 5 k.)

Planavimą atlieka geriausi Lietuvos diskgolfo žaidėjai, sukaupę
didelę patirtį Europos čempionatuose, EuroTour varžybose, ir
kituose aukščiausio lygio turnyruose ir parkuose.



AČIŪ


