
 

LIETUVOS SKRAIDANČIOJO DISKO 

FEDERACIJOS VYKDOMOJO KOMITETO 

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

Savanorių pr. 197 
 

2017-03-25 Nr. 3  

Vilnius 

Posėdis įvyko 2017-03-25 (16.00-18.00 val.). 

Posėdį vedė vykdomojo komiteto sekretorius 

Karolis Novikovas 

Posėdžio sekretorius Karolis Novikovas 

Dalyvavo: 

1. Karolis Novikovas („KossMix“) 

2. Mindaugas Mendelis („KossMix“) 

3. Saulius Skripskas („Vorai“) 

4. Modestas Kižauskas („KossMix“) 

5. Julija Petrovaitė („Drop that smile“) 

6. Donatas Valevičius („KossMix“) 

7. Artūras Petrauskas („Marių Meškos“) 
 
 

DARBOTVARKĖ: 

1. LUČi aptarimas.  

2. Mokyklų žaidynių aptarimas + WFDF jaunimo projektas. 

3. Diskusija dėl LUČ outdoor. 

4. Stovyklos organizavimas. 

5. Olimpinės dienos turnyras (birželio 3d.) 

6. Diskusija dėl jaunimo rinktinės. 

7. Diskų gamyba. 
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1. SVARSTYTA: LUČ indoor aptarimas 

 

NUTARTA: Vykdomojo komiteto nariai bendru nutarimu sutiko, kad geriausia ir ultimeito 

standartus atitinkanti salė yra Jurbarke, kurioje ir turėtų vykti kitų metų finalai. Tai pat kitų metų 

čempionatui reiktų paieškoti geresnių salių regionuose, nes tiek Klaipėdoje, tiek Šiauliuose 

balkonai trukdydavo žaidimui. Čempionato finalų sistema kitais metais turėtų būti išlaikyta 

teisingesnė tų komandų atžvilgiu, kurios reguliarų sezoną baigė užėmusios aukštesnę vietą t.y. 

finalus žaisti 1-8, 4-5, 3-6, 2-7. Esminis tikslas kitais sezoną pagerinti LUČi  kokybę, samdyti 

atitinkamus žmones filmavimui bei sumokėti sekretoriatui už darbą. Nuo kitų metų turi įsigalioti 

taisyklės dėl vienodų aprangų. Buvo svarstoma galimybė surinkti čempionatui pickup komandą 

(atmesta).   

 

 

2. SVARSTYTA: Mokyklų žaidynės + WFDF jaunimo projektas. 

  

Pagrindinė informacija apie mokyklų žaidynes: KKSUS (Kūno kultūros ir sportinio ugdymo 

skyrius) kiekvienų mokslo metų pradžioje į savivaldybes išsiunčia raštą su sporto šakomis, kurioms 

mokyklos gali teikti dalyvavimo prašymus. Skyriaus vedėjo nuomone, jau dabar galėtume įtraukti 

Lėkščiasvydį į sąrašą, kurį siųs Rugsėjo mėnesį.  

 

Norint rengti Lietuvos mokyklų žaidynes, turime surinkti mokyklų bent iš 12-os savivaldybių. 

kitais žodžiais, turi būti bent 12 savivaldybių, kuriose bent viena mokykla yra pareiškusi norą 

dalyvauti Lėkščiasvydžio mokyklų žaidynėse. Kaip suprantame, mokyklose atsakingas asmuo 

(kūno kultūros mokytojas) turi prašyti direktoriaus, kad mokykla pateiktų tokį raštą į savivaldybę. 

Mokytojai ir mokyklos savo ruožtu keliasi kvalifikaciją, renka žaidynių taškus ir yra apdovanojami. 

 

Mokykloms pareiškus norą dalyvauti tam tikroje sporto šakoje arba šakose, savivaldybė padalina 

turimą biudžetą pagal sporto šaką, kad mokytojai turėtų laiko ir pinigų mokinių ruošimui ir vežimui 

į varžybas. Sėkmingai surinkus reikiamą savivaldybių skaičių būtų rengiamos varžybos, bet 

KKSUS rūpintųsi tik finalu. Tarpusavio etapines varžybas turėtų organizuotis mokytojai, čia 

įsijungti galėtume ir mes.  

  

NUTARTA: Pabandyti surinkti 12 savivaldybių (ir daugiau) per žmones esančiuose regionuose 

(Saulius, Kęstas, Arvydas Šileikis). Pagal federacijos galimybes žmonės, kurie važiuos vesti 

mokymų į mokyklas bus skiriamas finansavimas kelionei kompensuoti. Modestas Kižauskas 

parengs laišką, mokykloms dėl mokymų/mokyklų žaidynių, Donatas Valevičius parengs projektą 

WFDF dėl dalinio finanasavimo mokyklų projektui.   
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3. SVARSTYTA: LUČ outdoor. 

NUTARTA: Data rugsėjo 23-24 d. Vieta preliminariai numatoma Kaune. Karolis atsakingas už 

aikščių paiešką Kaune. 

 

4. SVARSTYTA:  Stovyklos organizavimas.  

NUTARTA: Pasiteirauti Kęsto ar būtų galimybė organizuoti žaidėjų kvalifikacijos kėlimo 

mokymus (apšilimas, judėjimas, aikštelei, metimų technikos). Preliminari data balandžio pabaiga, 

gegužės pradžia. Išsiaiškinti kiek mokymai kainuotų iš Kęsto pusės,  LSDF nariam turėtų būti 

pigiau. Atsakingi Saulius, Mindaugas. 

 

5. SVARSTYTA:  Olimpinės dienos turnyras Alytus (birželio 3d.) 

NUTARTA: Pagrindinė organizatorių idėja (šeštadienį) padaryti estafetę dalyviams, kurie bėgdami 

pro punktus, turėtų atlikti tam tikrą užduotį (drilsą) prie skirtingos sporto šakos. Tuo pačiu 

turėtumėm galimybę, kitoje aikštėje organizuoti mūsų mini turnyrą ar parodomąsias varžybas. Dėl 

platesnė informacijos kontaktuoja Mindaugas. 

 

6. SVARSTYTA: Jaunimo rinktinės sudarymas. 

NUTARTA: Karolis parengia kvietimą tėvams/mokytojams bei išsiaiškina ar turėtumėm realių 

galimybių surinkti jaunimo rinktinę į artėjantį jaunimo čempionatą Estijoje. 

 

7. SVARSTYTA: Diskų gamyba. 

NUTARTA: Julija sukontaktuoja su Pošium dėl galutinių dizaino varianto, nusiunčiame užklausas 

klubams, kiek jie norėtų užsisakyti diskų, gamyba. 

  

 

 

  

 

 

 

Vykdomojo komiteto sekretorius Karolis Novikovas 


