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Aš esu Artūras Petrauskas šiuo metu LSDF VK narys, sporto klubo "Marių

Meškos" žaidėjas ir vadovas. Nuo pirmųjų ultimeito varžybų mane kažkodėl

labiausiai domino pačios varžybos (tuomet kol dar nebuvo naudojamas

standartizuotas varžybų formatas, kiekvienos jos kažkuo skirdavosi).

Iki šiol Federacijos veikloje daugiausiai dėmesio skyriau sporto renginių

organizavimui (nuo 2015), jų optimizavimui, plėtrai ir ruošiant vizualinę

informaciją (nuo 2017) apie renginius ir įvairias Federacijos žinutes. Taip pat

administruoju Federacijos interneto svetainę frisbee.lt ir ultiorganizer.frisbee.lt

platformą.

ORGANIZAVIMAS

Man labiausiai patinka savo energiją nukreipti varžybų ruošimu. Šioje srityje

turiu sukaupęs daug patirties (45) organizuojant ultimeito varžybas skirtingais

formatais.

Džiaugiuosiu, kad nuo 2016 metų pavyko įdiegti ir Lietuvoje šaltuoju sezonu

vyksta uždarų patalpų čempionatas. Manau tai buvo lūžio taškas, po kurio visi

kitaip ir nebesivaizduoja šaltojo sezono šalies pirmenybių (t.y. be lygos).

Šiemet, bendrų pastangų rezultatas - Lietuvos paplūdimio Ultimeito

Čempionatas - vykęs du atskirus savaitgalius: atvirosios ir mišriosios grupėms.

Paplūdimio čempionatui papildžius lauko ir uždarų patalpų Lietuvos Ultimetio

Čempionatų grupes Lietuva kasmet gali sėkmingai išsiaiškinti stipriausius

klubus ir juos deleguoti Europos bei Pasaulio klubų čempionatuose.

PLANAI ATEIČIAI

Smagu matyti jog visi Federacijos renginiai suburia didžiąją dalį Lietuvos

sportininkų. Tai tik parodo kad bendruomenės nariai yra patenkinti renginių

kokybe ir kad yra rinka dar nėra pristotina renginių. Norėčiau tęsti darbus ir

toliau užtikrinant renginių tęstinumą, kokybės išlaikymą, bendrą renginio

organizavimo atžvilgiu pasitenkinimo jausmo kėlimą ir sukurti naujų, tikėtina

tradicinių renginių.

turiu viziją surengti netracinio formato ultimeito varžybas (pramoginį) siekiant

pavgyvinti ir paįvairinti renginių pasirinkimą.

Sporto varžybų organizavimas ir vykimas yra viena pamatinių veiklų sporto

gyvavime, tad noriu prisijungti prie LSDF VK renginių komiteto ir užtikrinti

kokyibškų sporto renginių pasiūlą Lietuvos klubams ir jų žaidėjams.
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