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Lietuvos skraidančiojo disko federacija perregistruota 2015 m. balandžio 7 d. užregistravus 

įstatų atnaujinimą ir 2014 m. spalio 6 d. vykusios LSDF konferencijos sprendimus. Naujųjų įstatų redakciją 

galime peržiūrėti bet kada Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacijos svetainėje 

(http://www.frisbee.lt/bundles/cms/tinymce/js/tinymce/plugins/moxiemanager/data/files/lietuvos_skraidanci

ojo_disko_federacijos_istatai.pdf). 

 

Turnyrų ir čempionatų organizavimas 

 Nuo Federacijos veiklos atkūrimo ir perregistravimo Federacija surengė vieną Lietuvos Ultimeito 

Čempionatą (toliau - LUČ) (2015.09.26-27 d., Vilniuje). 

 Organizuotas Baltijos šalių Ultimeito Čempionatas buvo atšauktas dėl nepakankamo komandų 

skaičiaus. 

 

Federacijos turtas ir finansai 

 Federacijos pajamas 2015 m. sudarė komandų ir žaidėjų mokesčiai surinkti už LUČ (1485,00 EUR). 

Federacija 2015 m. 2 proc. paramos, skiriamos VMI iš gyventojų pajamų mokesčio, negavo. 

Papildomo finansavimo veikloms vykdyti federacija negavo. 

 Federacijos išlaidas sudarė LUČ išlaidos apdovanojimams (175,04 EUR), sporto aikštynų nuoma 

LUČ (1214,62 EUR), LSDF skolos kartu su banko patarnavimų išlaidomis (35,49 EUR). 

 Metų pabaigoje (2015.12.03) federacijos sąskaitoje fiksuojamas likutis 59,85 EUR. 

o Reikia paminėti, kad Federacijos perregistravimo darbai registrų centre kartu su notaro 

išlaidomis (291,76 EUR) buvo padengtos asmeninėmis Artūro Petrausko lėšomis. 

 

 

 

 

PATVIRTINTA el. būdu 

LSDF revizijos komisijos 

2015 m. gruodžio ... d. 
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Federacijos nariai 

Šiuo metu federacijos nariais yra 8 Lietuvos lėkščiasvydžio klubai: „Vorai“, „Skraidantys drambliai“, 

„Marių meškos“, „Velniai“, „Mixtūra“, „Taškas“, „Zero ultimate“, „Snaiperis“. Siekiant tolimesnės narystės 

visi klubai turės atnaujinti narystę nustatyta tvarka (Priedas nr.1). 

 

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/Lietuvos-

Skraidan%C4%8Diojo-Disko-Federacija-105942409465872/, kuris įkurtas 2010 rugsėjo 5 dieną. 

2015 m. pabaigoje (2015.12.02) FB puslapį „mėgstančiųįų skaičius išaugo iki 528. Populiariausius 

įrašus peržiūrėjo virš 2000 profilių, o populiariausią virš 2700 profilių. 

 Informacija apie svarbiausius LSDF ir Lietuvos lėkščiasvydžio įvykius platinama ir pranešimais 

spaudai, kurie publikuojami nacionaliniuose interneto portaluose (sveikasmiestas.lt, sportas.lt, 15min.lt 

delfi.lt, lrytas.lt ir kt.). 

 

Žvilgsnis į 2016 metus 

 2016 m. LSDF laukiamas vienas didžiausių iššūkių – Lietuvos nacionalinės rinktinės sudarymas, 

pasirengimas ir dalyvavimas Pasaulio lėkščiasvydžio ir Guts čempionate (WUGC). 

 Nuo 2016 m. bus įvestas kasmetinis narystės mokestis klubams ir žaidėjams, LSDF veikloms 

vykdyti. 

 Taip pat bus rengiami Lietuvos Ultimeito Čempionatai (LUČ) ir kuriamos naujos turnyrų tradicijos 

keičiant Lietuvos Ultimeito Čempionato formatą.  

 Sieksime išleisti lėkščiasvydžio metodinės medžiagos leidinį, kuriame būtų visapusiškai 

apžvelgiamas lėkščiasvydis. 

 Tęsime ir kitas federacijos veiklas.  

 

 

 

 

 

LSDF prezidentas     Artūras Petrauskas 
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