
 

LIETUVOS SKRAIDANČIOJO DISKO 

FEDERACIJOS VYKDOMOJO KOMITETO 

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

Savanorių pr. 197 
 

2016-12-18 Nr. 1 

Vilnius 

Posėdis įvyko 2016-12-18 (13.00-16.00 val.). 

Posėdį vedė vykdomojo komiteto sekretorius 

Karolis Novikovas 

Posėdžio sekretorius Karolis Novikovas 

Dalyvavo: 

1. Artūras Petrauskas („Marių Meškos“) 

2. Karolis Novikovas („KossMix“) 

3. Mindaugas Mendelis („KossMix“) 

4. Gintarė Petrauskaitė („Marių Meškos“/„Drop that smile“) 

5. Julija Petrovaitė („Drop that smile“) 

6. Saulius Skripskas („Vorai“) 

7. Modestas Kižauskas („KossMix“) 

8. Rūta Gedvilaitė („Drop that smile“) 

9. Donatas Valevičius („KossMix“) 
 

DARBOTVARKĖ: 

1. 2016 m. rugsėjo 30 d. vykusio LSDF narių konferencijos diskusijos pratęsimas.  

2. Diskusija apie klubų problemas, poreikius bei sprendimo būdai. 

3. Diskusija apie federacijos veiklos kryptis (gaires). 

4. Pasiskirstymas darbais, komitetų sudarymas. 

 

1. LSDF konferencijos diskusijos santrauka 

 

2016 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos futbolo federacijos konferencijų salėje, LSDF klubų atstovai 

diskutavo apie Lietuvos skraidančiojo disko ateitis planus bei prioritetinius darbus. Konferencijos metu 

klubų atstovai pabrėžė pagrindinius LSDF prioritetus: 

 

1. Naujų narių pritraukimas (sporto šakos plėtra mokyklose, mokyklų čempionatas, varžybos 

pradedantiesiems, naujų narių išlaikymas, bendradarbiavimas su WFDF dėl diskų). 

2. Esamų narių kompetencijos kėlimas (bendradarbiavimas su Latvijos federacija, esamų narių 

išlaikymas, varžybų tęstinumas). 

3. Masinė sklaida apie sporto šaką (aktyvus ir patrauklus informacijos skleidimas socialinėje erdvėje, 

info skrajutės). 
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4. Tapti pripažinta sporto šaka Lietuvoje (narystė kitose Lietuvos sporto organizacijose). 

 

2. Pagrindinės LSDF problemos 
 

1. Žaidėjų trūkumas klubuose bei jų pritraukimo būdai. 

2. LSDF prastas įvaizdis (ne vienodos aprangos varžybose, rūkymas/alkoholio vartojimas turnyrų 

metu). 

3. Jaunų žaidėjų trūkumas Lietuvoje. 

4. Maža reklamos sklaida apie sporto šaką. 

5. Nėra metodikos, kaip treniruoti naujokus. 

6. Prastas sporto šakos įvaizdis. 

7. Nėra metodikos treneriams, kaip mokyti ultimeito. 

8. Merginų trūkumas. 

9. Menkas bendradarbiavimas tarp LSDF ir klubų atstovų. 

10. Galimybė plėtoti sporto šaką universitetuose LEU ir VGTU 

 

3. Prioritetinės LSDF veiklos kryptys 

 

1. Sporto šakos pripažinimas Lietuvoje 

2. Sporto šakos populiarinimas mokyklose 

3. Sporto įvaizdžio gerinimas 

4. Esamų žaidėjų kompetencijos kėlimas 

 

 4. LSDF darbų pasiskirstymas ir komitetų sudarymas 

 

LSDF komitetai bei jų nariai: 

 

1. Renginių organizavimo komitetas: Artūras Petrauskas 

2. Sporto šakos plėtojimosi komitetas: Modestas Kižauskas, Saulius Skripskas 

3. Marketingo bei įvaizdžio komitetas: Julija Petrovaitė, Karolis Novikovas 

4. Spirit of the game komitetas: Gintarė Petrauskaitė, Mindaugas Mendelis 

6. Dokumentų sudarymas: Donatas Valevičius 

 

1. SVARSTYTA: Sporto šakos pripažinimas Lietuvoje. 

  NUTARTA: Sudaryti LSDF strategiją bei pateikti paraišką Kūno kultūros ir sporto departamentui 

dėl sporto šakos pripažinimo. 

 Atsakingi asmenys: Artūras Petrauskas, Karolis Novikovas, Donatas Valevičius 

 Terminas: Nenuspręsta 
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2. SVARSTYTA: Sporto šakos populiarinimas mokyklose. 

  NUTARTA: Modestas Kižauskas bei Saulius Skripskas suorganizuoja susitikimą su Kęstučiu 

Bačkiu, Robertu Šustavičium ir Sauliumi Lukonu ir aptaria visas galimybes, kaip būtų galima sukurti 

tinkamą metodiką bei sistemą populiarinant sporto šaką mokyklose. (Kaip pritraukti mokytojus? Nauda 

mokytojui (projektinė, finansinė). Neformalaus krepšelio panaudojimas, vaikų mokymo metodai, varžybų 

sistema ir kiti diskusiniai klausimai.) 

Tai pat nuspręsta orientuotis tik į mokyklas (atmesti universitetai), nenustatyta orientacinė mokinių 

amžiaus kategorija. Aktuali orientacija į regionus (esant reikalui Karolis gali padėti atlikti poreikių analizę, 

kokioms mokykloms regionuose tai būtų aktualu). 

 Atsakingi asmenys: Modestas Kižauskas, Saulius Skrpskas 

 Terminas: Sausio 15 d. LUČ 2 etapas Klaipėda 

 

3. SVARSTYTA: Sporto šakos įvaizdžio gerinimo būdai. 

  NUTARTA: Sukurti tinkamą informacinį turinį sirgaliams (nežaidžiantiems) socialiniuose 

tinkluose, sukurti LSDF prekės ženklą (brand), sirgalių atributikos dizainais, diskų dizainas, diskų 

užsakymas LSDF klubams, LSDF atributikos bei kitų prekių sukūrimas bei pardavimų skatinimas.  

 Atsakingi asmenys: Karolis Novikovas, Julija Petrovaitė 

 Terminas: Nenuspręsta (vyksta diskusija komitete) 

  

4. SVARSTYTA: Įvaizdžio gerinimas renginių metu. 

  NUTARTA: LSDF VK nariai bendrai sukuria elgesio normų/etikos kodeksą LSDF renginių metu. 

(Baudos už rūkymą ne tam skirtose zonose, agresyvus elgesys. Alkoholio vartojimas). 

 Atsakingi asmenys: Visi, moderuoja Rūta Gedvilaitė 

 Terminas: Iki Sausio 15 d. (LUČ 2 etapo) 

 

5. SVARSTYTA: Esamų žaidėjų kompetencijos kėlimo būdai. 

  NUTARTA: Kartą per metus suorganizuoti treniruočių stovyklą (pasikviesti trenerį iš USA ar LV)  

 Atsakingi asmenys: ??? 

 Terminas: Nenuspręsta 

 

6. SVARSTYTA (BE NUTARIMO):  

 Įtraukti sporto šaką kaip discipliną LEU (ar VGTU). Pasiteirauti dėl šios galimybė Ernesto 

Vysockio. 

 Treniruočių metodikos sukūrimas naujokams bei treneriams. 

 

 

Vykdomojo komiteto sekretorius Karolis Novikovas 


