LIETUVOS SKRAIDANČIOJO DISKO
FEDERACIJOS VYKDOMOJO KOMITETO
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
Savanorių pr. 197
2017-02-12 Nr. 2
Vilnius
Posėdis įvyko 2017-02-12 (11.00-13.00 val.).
Posėdį vedė vykdomojo komiteto sekretorius
Karolis Novikovas
Posėdžio sekretorius Karolis Novikovas
Dalyvavo:
1. Karolis Novikovas („KossMix“)
2. Mindaugas Mendelis („KossMix“)
3. Gintarė Petrauskaitė („Marių Meškos“/„Drop that smile“)
4. Saulius Skripskas („Vorai“)
5. Modestas Kižauskas („KossMix“)
6. Rūta Gedvilaitė („Drop that smile“)
7. Donatas Valevičius („KossMix“)

DARBOTVARKĖ:
1. LUČ 3 SOTG susirinkimo pasiruošimas.
2. Informacija apie sporto šakos populiarinimą mokyklose.
3. Diskusija dėl jaunimo rinktinės sudarymo Šiaurės-Rytų
U17, U20 Europos jaunimo čempionato.
4. LUČ 3 ir LUČ finalinio etapo pasiruošimas
5. Esamų žaidėjų kompetencijos kėlimas
6. LSDF renginiai
7. LSDF komunikacija ir pranešimai spaudai

1.

SVARSTYTA: LUČ 3 SOTG susirinkimo pasiruošimas.
NUTARTA: Suorganizuoti SOTG susitikimą, kurio tikslas papasakoti pagrindines žaidimo dvasios
gaires bei vertinimo kriterijus, nes dauguma klubų, žaidimo dvasios vertinimus interpretuoja
skirtingai. Susirinkimas įvyks prieš LUČ 3 etapą Jurbarke 9 val. Susirinkimą moderuoja SOTG
komitetas (Gintarė ir Mindaugas). Trukmė apie 30 min. Į susirinkimą kviečiami visi. Susirinkime
privalo būti bent vienas žmogus iš komandos (kapitonas/atstovas).
Kvietimą žaidėjams/klubams/atstovams suformuluoja Gintarė (+ sukuria ir išplatina skelbimą FB),
Artūras išplatina žaidėjams/klubams/atstovams el. paštu.
Atsakingi asmenys: Artūras, Gintarė, Mindaugas
Terminas: Vasario 3 sav.
Tai pat nuspręsta iki outdoor LUČ, išversti WFDF SOTG taisyklių testą bei pradėti jį taikyti LSDF
(Naujas reikalavimas norint dalyvauti LSDF renginiuose).

2.

PRANEŠIMAS: Sporto šakos populiarinimas mokyklose. (Modestas)
Po pirmo VK susitikimo buvo nuspręsta, kad Modestas Kižauskas bei Saulius Skripskas
suorganizuos susitikimą su Kęstučiu Bačkiu, Robertu Šustavičium ir Sauliumi Lukonu, kurio
tikslas aptarti visas galimybes, kaip būtų galima sukurti tinkamą metodiką bei sistemą populiarinant
sporto šaką mokyklose. Su visais asmenimis vienu kartu nepavyko suorganizuoti susitikimo, bet
visi klausimai bei siūlai buvo aptarti atskirai:
Robertas Šustavičius:
Ultimeito populiarinimui mokyklose/būreliui naudoja neformalų krepšelį (už mokinį 10,5 eurų).
Neformalus krepšelis yra tinkamas vykdant, sukuriant būrelį/komandą mokykloje, kurioje pastoviai
vykdomos treniruotės/būrelis. Dėl paramos kreiptis į „Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centrą“ (http://www.lmnsc.lt/). Aplikacijos teikiamos iki gruodžio vidurio, finansavimas skiriamas
9 mėn.
Federacija iš savo pusės gali sukurti tam tikrą projektą, deleguodama trenerius (su atitinkama
pedagogo kvalifikacija) įvykdyti veiklą tam tikrame regione. Tai pat galimybė įgyvendinti
projektus bendradarbiaujant su savivaldybių švietimo skyriais.
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Saulius Lukonas:
Saulius dirba privačioje mokykloje, kuri finansuoja ultimeito būrelį. Už gautą finanasavimą įsigyja
diskų. Veda savanoriškai mokymus aplinkinėse mokyklose, padovanoja diskų bei pravedęs
mokymus organizuoja turnyrą už 2-3 sav. Segmentas 7-8 klasės. Prizus finansuoja mokykla.
Modestas pabrėžė diskų paramos svarbą mokykloms/treneriams iš federacijos pusės, kurios dėka
mokytojams palengvintų finansinę diskų naštą bei mokymų vykdymą mokyklose.
Kęstutis Bačkis:
Prieš 6-8 metus Kęstas vedė Lietuvoje seminarus mokytojams apie ultimeitą. Buvo apvažinėta daug
mokyklų, bet tai nepasiteisino, nes po šių seminarų nesusikūrė naujos komandos. Kęsto išvada, kad
reliausias variantas mūsų sporto šakai patekti į mokyklų žaidynes. (Dėl patekimo į žaidynes šią sav.
kontaktuoja Modestas)
Saulius Skripskas įsipareigojo sukontaktuoti su Lina Stašiūnaite (LEU dėstytoja) dėl ultimeito
mokymo metodikos. (Per šią savaitę)

3.

SVARSTYTA: Diskusija dėl jaunimo rinktinės sudarymo.
NUTARTA: Sukontaktuoti su jaunimo trenerių atstovais ar išeitų sudaryti LT U17 ar U19 rinktinę.
(Finansinis klausimas būtų sprendžiamas žinant ar susidarytų rinktinė. Diskutuoti finansavimo
šaltiniai: LSDF, klubai, tevai).
Atsakingi asmenys: Karolis Novikovas, Saulius Skripskas
Terminas: 2017.02.13 – 2017.02.27

4.

SVARSTYTA: LUČ 3 ir LUČ finalinio etapo pasiruošimas.
NUTARTA: 1) Komandų pristatymai (kaip per BUCi); Gintarė atsiunčia Latvių scenarijų!
2) Komentatorių sąrašas-tvarkaraštis.
Atsakingi asmenys: Karolis Novikovas
Terminas: (LUČ 3, LUČ finals)

5.

SVARSTYTA: Esamų žaidėjų kompetencijos kėlimo būdai.
NUTARTA: Suorganizuoti stovyklą žaidėjams, kurią pravestų Kęstutis Bačkis.
Detalesnė info apie tai per kitą VK susitikimą.
Atsakingi asmenys: Nenuspręsta
Terminas: Nenuspręsta
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6.

SVARSTYTA: Artūro pasiūlyti LSDF renginiai
NUTARTA: Pasitikslinti Artūro, kokios pagalbos tikisi iš LSDF Utenos turnyro organizatoriai.
Prioritetas Alytaus turnyras. Turnyro išgryninimas per LUČ 3.

7.

SVARSTYTA: LSDF komunikacija ir pranešimai spaudai
NUTARTA: Karolis Novikovas atsakingas asmuo už pranešimus spaudai bei komunikaciją.

Vykdomojo komiteto sekretorius

Karolis Novikovas
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