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DALYVIAI: Ričardas Zareckis, Mindaugas Mendelis, Artūras Petrauskas, Barbora Kundelytė, Saulius
Skripskas, Kęstutis Bačkis, Modestas Gauba, Linas Jakučionis, Deimantė Norkutė.
1. LSDF nacionalinių čempionatų kalendorius 2021
Svarstyta: kokius ir kada nacionalinius čempionatus 2021 metais federacija gali surengti.
Nutarta: 2021 metais surengti paplūdimio, tradicinio ant žolės, jaunimo bei uždarų patalpų
čempionatus. Tikslesnes datas apsibrėžti pasibaigus karantinui atskirame renginių komiteto
posėdyje, sprendimus pateikti vykdomąjam komitetui svarstyti.
2. Tarptautiniai renginiai
Svarstyta: kokiuose tartautiniuose renginiuose galėtų dalyvauti Lietuvos nacionalinės rinktinės
ar klubai.
Nutarta: kolkas daugelis traptautinių renginių, skirtų nacionalinėms rinktinėms yra atšaukta. Dėl
Lietuvos klubų dalyvavimo analogiškuose renginiuose nuspręsta palikti spręsti patiems klubams.
3. LSDF narystė
Svarstyta: LSDF narystės mokesčio dydis ir iš jo sekančios naudos klubams.
Nutarta: narystės mokestį ir toliau taikyti klubui, o ne žaidėjui. Pakelti narystės mokestį iki 200
Eur komandai (buvo 170 Eur). Taip pat atsiranda paskatos mechanizmas klubams – rengiant
renginius vaikams, klubai galės pretenduoti į dotaciją iš federacijos, kuri būtų lygi 200 Eur per
metus.
4. Regioniniai treneriai
Svarstyta: Ričardas Zareckis pasiūlė kurti naują regioninių trenerių sistemą. Jos pagrindas tai
būtų žmonės, suinteresuoti vaikų lėkščiasvydžio plėtra regionuose.
Nutarta: tokią sistemą pradėti kurti. Detaliau ją aptariant atskirame plėtros komiteto posėdyje.
Patvirtinant taisykles, gaires bei motyvavimo sistemą, pateikti vykdomąjam komitetui svarstyti.
5. Rinktinės
Svarstyta: nacionalinių rinktinių formavimo tvarka. Ričardas Zareckis pasiūlė aiškiau apsibrėžti ir
pasitvirtinti nacionalinių rinktinių formavimo tvarką bei rinktinių trenerių paskyrimo taisykles.
Pagrindinis pasiūlymas buvo, jog treneriai būtų renkami tam tikram laikotarpiui (o ne
konkrečiam renginiui kaip yra dabar) pagal tam tikrus reikalavimus, o rinktinės būtų
formuojamos trenerių nuožiūra, pasiruošimas tarptautiniams renginiams organizuojamas pagal
trenerių poreikius.
Nutarta: detaliau išdiskutuoti pateiktus pasiūlymus atskirame nacionalinio komiteto posėdyje,
jame sukurti taisykles ir pateikti vykdomąjam komitetui svarstyti.
6. Renginiai vaikams/jaunimui

Svarstyta: kokius renginius vaikams ir jaunimui federacija gali 2021 metais surengti.
Nutarta: situacija renginiams kolkas yra labai neapibrėžta. Planuojama surengti bent vieną
treniruočių/talentų stovyklą vaikams (laikas, vieta ir sąlygos tvirtinamos vėliau). Taip pat
planuojama surengti kliniką aukšto meistriškumo sporto lėkščiasvydžio klubams treniravimo ir
gero valdymo temomis.
7. Diskgolfas
Svarstyta: LSDF yra oficialiai vienintelė organizacija Lietuvoje atstovaujanti ir vienijanti visas
skraidančio disko šakas. Aptarta diskgolfo sporto situacija šiuo aspektu.
Nutarta: siūlyti diskgolfo klubams jungtis prie LSDF, pasitvirtinti sąlygas, šio sporto atstovų
dalyvavimą federacijos veikloje, finansinius aspektus. Taip pat prisidėti finansiškai prie diskgolfo
žaidėjų dalyvavimo Europos diskgolfo čempionate.
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