Lietuvos Skraidančiojo Disko Federaci ja
PATVIRTINTA el. būdu
LSDF VK komisijos
2017 m. sausio ... d.

LIETUVOS SKRAIDANČIOJO DISKO FEDERACIJOS
2016 M. VEIKLOS ATASKAITA
2017-01-26
Klaipėda
2016 rugsėjo 30 dieną įvyko Lietuvos skraidančiojo disko federacijos konferencija, kurios metu
buvo išrinktas LSDF Vykdomasis Komitetas: Rūta Gedvilaitė, Modestas Kižauskas, Mindaugas
Mendelis, Karolis Novikovas. Donatas Valevičius, Gintarė Petrauskaitė, Artūras Petrauskas, Julija
Petrovaitė, Saulius Skripskas. LSDF prezidentu, antrai kadencijai, išrinktas Artūras Petrauskas.
Turnyrų ir čempionatų organizavimas
 Federacija inicijavo pakeisti Lietuvos ultimeito salės sezono čempionato (LUČi) formatą į
keturių etapų lygą (vasario 6, 20, ir kovo 5, 26 dienomis). Toks pat formatas taikomas ir
2016/2017 metų uždarų patalpų sezonui;
 Sporto festivalio „Sportas visiems“ metu suorganizuotas ir pakeistas, pramoginio
paplūdimio lėkščiasvydžio turnyro - „Palanga Sands HAT“ formatas, kuriame sulaukta net
49 dalyvių iš įvairių Lietuvos klubų ir neprofesionaliai sportuojančių;
 Surengtas lauko sezono Lietuvos ultimeito čempionatas (spalio 1-2 dienomis);
Federacijos turtas ir finansai
 Federacijos pajamas 2016 m. sudarė komandų ir žaidėjų mokesčiai surinkti už
organizuotus turnyrus bei čempionatus (2319,00 Eur). Federacija 2016 m. 2 proc. paramos,
skiriamos VMI iš gyventojų pajamų mokesčio, negavo. Papildomo finansavimo veikloms
vykdyti federacija negavo;
 Federacijos išlaidas sudarė išlaidos patirtos dėl sporto salių bei aikštynų nuomos
varžyboms organizuoti, apdovanojimai, transliacijos ir kitoms su turnyrų organizavimu
susijos išlaidos (2006,01 Eur), LSDF skolos (291,76 Eur), banko patarnavimų išlaidos
(108,94 Eur). Federacijos skolos LSDF perregistavimo darbus – atiduotos;
 Lietuvos vyrų nacionalinė lėkščiasvydžio rinktinė dalyvavo pasaulio lėkščiasvydžio ir guts
čempionate (WUGC). Dalyvavimą WUGC iš dalies (1152,77) rėmė LSDF, kitą dalį dengė
patys (5662,30 Eur) rinktinės žaidėjai;
 Bendras LSDF veiklos rezultas už 2016 metus 1194,48 Eurai (neįtraukus 2016 metų gruodį
gautų ir patirtų išlaidų dėl LUČi 2016/2017).
Narystės mokestis
 Nuo 2016 m. įvedus kasmetinį narystės mokestį klubams ir žaidėjams, buvo surinkta
1646,00 Eurų LSDF veikloms vykdyti.
 Narystės mokestį moka iš viso šeši klubai su 86 žaidėjais (4 žaidėjai be klubo).
Federacijos nariai
2016 metais federacijos nariais buvo 6 Lietuvos lėkščiasvydžio klubai: „Vorai“, „Marių meškos“,
„Skraidantys drambliai“, „Velniai“, „Mixtūra“, „Zero ultimate“.

Federacijos nariai ir sumokėtas mokestis
Klubų žaidėjai priklausantys LSDF:
 Sporto klubas „Marių meškos“: 16 (292,00 Eur)
 Sporto klubas Mixtūra: 10 (220,00 Eur)
 Sporto klubas „Vorai“: 17 (304,00 Eur)
 „Skraidantys drambliai“: 15 (280,00 Eur)
 Sporto klubas „Velniai“: 12 (244,00 Eur)
 Zero ultimate: 13 (258,00 Eur)
Informacijos apie lėkščiasvydį sklaida
 LSDF administruoja informacijos sklaidos kanalus, kurie naudojami ne tik federacijos, bet ir
kitų Lietuvos lėkščiasvydžio entuziastų naujienoms skelbti. Federacija administruoja tinklapį
www.frisbee.lt, kuris 2014 metais buvo atnaujintas.
 LSDF taip pat administruoja Facebook puslapį https://www.facebook.com/LietuvosSkraidan%C4%8Diojo-Disko-Federacija-105942409465872/. 2016 m. pabaigoje
(2016.12.31) FB puslapį „mėgstančiųįų skaičius išaugo iki 647. Populiariausią įrašą
peržiūrėjo virš 9194 (2016.07.19) profilių.
 Informacija apie svarbiausius LSDF ir Lietuvos lėkščiasvydžio įvykius platinama ir
pranešimais spaudai, kurie publikuojami nacionaliniuose interneto portaluose (sportas.info,
sveikasmiestas.lt, sportas.lt, 15min.lt, delfi.lt, lrytas.lt, ve.lt ir kt.), kurie archyvuojami LSDF
svetainėje http://frisbee.lt/Apie-sporta.
Žvilgsnis į 2017 metus
 Planuojamas Lietuvos lėkščiasvydžio bendruomenės narių kompetencijos kėlimas
pasikviečiant į treniruočių stovyklą specialistą/(-us) iš užsienio pasidalinti gerąja patirtimi.
 Siekiant gerinti sporto šakos įvaizdį viena iš planuojamų veiklų yra įvesti Lietuvos
skraidančiojo disko federacijos etikos bei drausmės kodeksą;
 Pasigaminti LSDF žaidimo diskų;
 Sieksime išleisti lėkščiasvydžio taisykles leituvių kalba ir metodinės medžiagos vadovą
ruošiantiems naujus žaidėjus, kuriame būtų visapusiškai apžvelgiamas lėkščiasvydis;
 LSDF siekia būti paripažinta LR Kūno kultūros ir sporto departmento;
 Tęsime ir kitas federacijos veiklas.
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