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LIETUVOS SKRAIDANČIOJO DISKO

FEDERACIJOS VYKDOMOJO KOMITETO

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Plytinės g. 52
2018-11-24 Nr. 5

Vilnius

Posėdis įvyko 2018-11-24 (16.00-18.00 val.).
Posėdį vedė Lietuvos skraidančiojo disko federacijos prezidentas Ričardas Zareckis
Posėdžio sekretorė Barbora Kundelytė

Dalyvavo:
1. Ričardas Zareckis (Federacijos prezidentas);
2. Mindaugas Mendelis (Federacijos Vykdomojo komiteto narys);
3. Gintarė Petrauskaitė (Federacijos Vykdomojo komiteto narė);
4. Karolis Novikovas (Federacijos Vykdomojo komiteto narys);
5. Julija Petrovaitė (Federacijos Vykdomojo komiteto narė);
6. Robertas Šustavičius (Federacijos Vykdomojo komiteto narys);
7. Ernestas Vysockis (Federacijos Vykdomojo komiteto narys);
8. Artūras Petrauskas (Federacijos Vykdomojo komiteto narys);
9. Barbora Kundelytė (Federacijos Vykdomojo komiteto narė).

Darbotvarkė:
1. Einamieji Arimex LUČi klausimai;
2. Socialinė medija;
3. LUČ 2019 outdoor;
4. Ultimate jaunimas;
5. Naujų žaidėjų pritraukimas;
6. LTU rinktinė EUC 19;
7. Kita.
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1. Einamieji Arimex LUČi klausimai

SVARSTYTA:
 Žaidėjų mokestis. Iškeltas klausimas ar visi dalyvaujantys žaidėjai oficialiai priklauso

klubams, t.y. ar yra susimokėję LSDF nario mokesčius.
 LUČi live stream. Svarstyta ar tęsiame bendradarbiavimą su Arena HD (galimi transliacijų

rėmėjai). Aptarti Arena HD trūkumai – nepunktualumas, pažadų nevykdymas (varžybų
nekomentavimas). Ernestas informavo apie pasiūlymą Kazimierui Čejauskui apsiimti LUČi
transliacijomis.

 LUČi salės. Svarstyta, kur būtų galima vykdyti finalinį etapą, jei numatytos Druskininkų salės
projektas nebus priduotas. Aptarti kiti galimi salės variantai (Prienai, Birštonas, Palanga).

 Tvarkos/Saugumo taisyklės. Svarstytas tvarko reguliavimo bei saugumo taisyklių būtinumas
LUČi bei ateinančiuose LSDF renginiuose.

 Kokybiškų nuotraukų iš LUČi etapų. Svarstyta galimybę gauti geros kokybės nuotraukas iš
vykstančių LUČi etapų. Kaip variantas aptartas fotografų konkursas – į LUČi etapą kviečiami
fotografai, kurie varžosi tarpusavyje, o prizą geriausiam galimai skiria vienas iš LUČi rėmėjų.

 Kiti LUČi klausimai. Tvarkaraščio įvedimas į sistemą.

NUTARTA:
 Žaidėjų mokestis. Artūras Petrauskas pasidalins žaidėjų/klubų sąrašu su Ričardu bei nurodys

žaidėjus, kurie nėra susimokėję mokesčių. Ričardas išsiųs laišką tiems asmenims bei
informuos juos apie mokesčius bei sąskaitas, kurias jie turi susimokėti.

 LUČi live stream. Klausimas paliktas atviras.
 LUČi salės. Toliau šiuo klausimu užsiims Ričardas bei informuos kitus komiteto narius apie

progresą.
 Tvarkos/Saugumo taisyklės. Saugumo taisykles paruoš Ričardas. Kitas tvarkos taisykles

(apranga, atstumai iki aikštės, roster‘io deadline‘ai, žaidėjų registracija ir pan.) parengs
Barbora, pasidalins su Ričardu, o jis papildęs/pakoregavęs pasidalins su kitais VK nariais bei
komandomis.

 Kokybiškų nuotraukų iš LUČi etapų. Klausimas paliktas atviras.
 Kiti LUČi klausimai. Artūras Petrauskas informavo, kad būtina nepamiršti Sausio mėnesį į

ultiorganizer.frisbee.lt suvesti finalinio etapo tvarkaraštį.

2. Socialinė medija

SVARSTYTA:
 Pasiskirstymas darbais Facebook ir kitose platformose. Iškeltas klausimas apie Facebook

post‘ų nuoseklumą, svarstytos tematikos bei datos kiekvienai iš jų.
 SOTG diena. Svarstyta kokius post‘us būtų galima paleisti SOTG dienos proga.

NUTARTA:
 Pasiskirstymas darbais Facebook ir kitose platformose. Nuspręsta, kad Facebook

platformoje turi atsirasti post‘ai apie 3 kartus per savaitę. Aptartos tokiomis tematikomis:
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 Facebook. Ultimate bendruomenės naujienos pasaulyje. Atsakingas asmuo – nuspręsta
šią temą pasiūlyti Artūrui Čadui.

 Facebook. Anonsai prieš turnyrus. Atsakingas asmuo – Karolis.
 Facebook. Istorijos (įdomūs faktai iš praeities). Atsakingas asmuo – Karolis.
 Facebook ir žiniasklaida. Informaciniai tekstai po turnyrų. Atsakingi asmenys –

Artūras Petrauskas, Mindaugas, Gintarė. Nuspręsta šią temą pasiūlyti ir Artūrui Čadui.
 Firsbee.lt. Šio puslapio kuravimas. Atsakingas asmuo – Artūras Petrauskas.

Kitas temas, dienas ir pan. nuspręsta aptarti Trello platformoje.
 SOTG diena. Julija vykdys šį projektą – skelbs interviu su žaidėjais SOTG tematika.

3. LUČ 2019 outdoor

SVARSTYTA:
 LUČ outdoor 2019 koncepcija. Buvo svarstyti du pasiūlymai.

Ričardo idėja: Trijų etapų (Vilnius/Kaunas/Klaipėda) Skraidančiojo disko renginiai, prie kurių
prisijungtų discgolf‘as. Daug dėmesio skirti matomumui (vieta turi būti praeinama bei vieša),
tačiau dėl to neturėtų nukentėti aikštynų kokybė. Būtina pasirūpinti persirengimų kambariais,
dušais, wc ir pan. Taip pat į renginį įtraukti rėmėjų palapines.
Karolio idėja: Trijų (+finalas) etapų čempionatas stadionuose (praeinamumas ne toks svarbus).
Festivalio (Ričardo idėją) pritaikyti Hat formatui. Šios idėjos problema – mažas žiūrovų
skaičius, tačiau Karolis siūlo dirbti sklaidos klausimu prieš turnyrą.

NUTARTA:
 LUČ outdoor 2019 koncepcija. Klausimas paliktas atviras. Visi kviečiami prisidėti prie idėjų

generavimo Trello platformoje

4. Ultimate jaunimas

SVARSTYTA:
 Jaunimo rinktinės formavimas. Svarstyta jaunimo rinktinės formavimo klausimas.

Ernestas pasiūlė burti jaunimą į rinktinę, tačiau juos išsiųsti ne į Youth čempionatą Latvijoje, o
į tarptautinį turnyrą. Taip pat informuoti suburtą jaunimą apie ateities planus juos išsiųsti į
čempionatą.
Ričardas, Karolis bei Gintarė siūlė burti jaunimo rinktinę bei ją išsiųsti į Youth čempionatą
Latvijoje, tačiau jų nefinansuoti dėl lėšų trūkumo LSDF.

 Jaunimo strategija 2018-2022: mokyklų įtraukimas į LTOK žaidynes, seminarai.

NUTARTA:
 Jaunimo rinktinės formavimas. Nuspręsta, kad pradedami rinktinės bei trenerių formavimas.

Karolis kuruos vadybinius klausimus. Ričardas pasikalbės su gali mais treneriais.
 Jaunimo strategija 2018-2022: mokyklų įtraukimas į LTOK žaidynes, seminarai.

Nuspręsta ateityje užsiimti jaunimo strategijos klausimais.
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5. Naujų žaidėjų pritraukimas

SVARSTYTA:
 Naujų klubų plėtra. Svarstyta kaip galima pritraukti kuo daugiau žaidėjų ateityje. Ričardas

pasiūlė idėją kitiems metams – įtraukti kiek įmanoma daugiau mokyklų įtraukiant Ultimate į
mokyklų žaidynes. Taip pat pradėti kuruoti regioninius mokyklų čempionatus. Įtraukti
Ultimate į LTOK renginius, tokius kaip Olimpinė karta, į kuriuos kviečiami mokytojai – ten
galėtume supažindinti su Ultimate bei SOTG principais.

 Merginų pritraukimo programa. Karolis pasiūlė pritraukiant jaunimą išskirtinį dėmesį skirti
konkrečiai merginoms.

NUTARTA:
 Naujų klubų plėtra. Nuspręsta pritarti Ričardo pasiūlytai idėjai.
 Merginų pritraukimo programa. Nutarta vykdant jaunimo pritraukimo projektus neišskirti

merginų kaip atskiros grupės. Jei ateityje bus vykdomos jaunimo treniruotės, į trenerius kviesti
ne tik vaikinus, tačiau ir merginas.

6. LTU rinktinė EUC 19

SVARSTYTA:
 Video projektas su rinktinės žaidėjais. Svarstyta kada turi būti paleidžiamas šis projektas.
 Skaidrės potencialiems rėmėjams. Svarstyta kaip ir kada turi būti paleidžiamas šis projektas.
 Crowdfunding. Svarstyta kada turi būti paleidžiamas šis projektas.
 Rinktinės štabo darbai. Svarstyta kada turi būti paskelbtas rinktinės žaidėjų skaičius, kuomet

turi būti užrezervuojamos nakvynės vietos, svarstyta kaip turėtų komunikuoti rinktinės štabas
su VK.

NUTARTA:
 Video projektas su rinktinės žaidėjais. Projektas turi būti paleistas nuo Sausio mėnesio

pradžios. Atsakingas asmuo - nepaskirtas.
 Skaidrės potencialiems rėmėjams. Karolis pasidalins skaidrėmis su VK nariais, VK nariai

pateiks savo pastabas ir nuo vasario 1 dienos jos bus pradėtos siųsti potencialiems rėmėjams.
Nuspręsta, kad skaidrėse bus nurodomas Ričardo kontaktai. Taip pat nuspręsta sumos
skaidrėse nenurodyti – ją įvardinti tik susitikus su potencialiais rėmėjais.

 Crowdfunding. Projektas turi būti paleistas nuo Sausio mėnesio pradžios. Atsakingas
asmuo – Karolis.

 Rinktinės štabo darbai. Nutarta, kad trenerių štabas gruodžio 8 dieną informuos apie
rinktinės žaidėjų skaičių, tuomet bus rezervuojama nakvynė. Nuspręsta, kad dėl tinkamo
trenerių štabo bei VK komunikavimo Ričardas bei Karolis bus prijungti prie trenerių štabo
grupės facebook‘e.
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7. Kita

SUPAŽINDINTA / NUSPRĘSTA:
 LSDF kaip PVMmokėtojas. Ričardas rūpinasi šiuo klausimu.
 LSDF įstatai ir visa dokumentacija (Strategija, Veiklos programa, saugumo taisyklės ir

t.t.). Ričardas rūpinasi šiuo klausimu.
 Rungtynės su „Kažkur matyti“, krepšinio jaunimo rinktine ar „Hockey punks“.

Ričardas rūpinasi šiuo klausimu bei sukurs Trello skiltį šiuo klausimu.
 Vilniaus klubų projektai Vilniaus savivaldybėje. Ričardas rūpinasi šiuo klausimu (jis

paruoš projektus klubų paramos gavimui. Reikės savanorių, kurie pagal jo šabloną galės
pritaikyti kitiems klubams).

 Mokyklų (per savivaldybes) integravimas. Robertas rūpinasi šiuo klausimu.
 Erasmus projektas. Robertas (Žalieji velniai) pateikė pareiškimą Erasmus projektui, kuriame

dalyvautų kartu su Estija bei Latvija.
 Projektai su LJOT ir Jaunimo reikalų departamentu. Robertas paminėjo, kad ateityje

reikia į planus įtraukti šiuos projektu.
 Konferencijos protokolas. Barbora paruoš gautinį protokolą, visi turi atsiųsti jai savo parašus.
 Google forma su VK darbais. Nuspręsta paruošti Google formą su VK darbais, kurią

nuolatos galėtų pildyti visi. Atsakingas žmogus – Barbora.
 SOTG atstovas. Nuspręsta kitame susitikime išrinkti SOTG atstovą iš VK narių.
 Savanoriai. Nuspręsta, kad kai bus paruoštas darbų sąrašas (Google forma) ir aiškiai

išgryninti visi darbai, Ričardas parašys visiems pretendavusiems į VK bei pasiteiraus ar jie
norėtų prisijungti prie VK darbų kaip savanoriai. Ateityje svarstyti kviesti savanorius iš išorės
(pvz. fotografus).

Vykdomojo komiteto sekretorius Artūras Petrauskas


