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MISIJA 

Ugdyti visapusiškai intelektualiai, doroviškai, pilietiškai darnią asmenybę, lavinti individualių 

sportinių specifinių gebėjimų Lietuvos jaunuomenę, gebančią tinkamai atstovauti Lietuvai 

tarptautinėse varžybose. 

Skraidančio disko sporto šakos (lėkščiasvydis, diskgolfas) Lietuvoje yra sparčiai populiarėjanti 

veikla, patraukli ir prieinama užsiiminėti įvairaus amžiaus žmonių grupėms bei sudaranti galimybę 

siekti sportininkams aukščiausių sportinių rezultatų. 

Skraidančio disko sporto šakos tai užsiėmimai, kurie ugdo drausmę, susikaupimą, atidumą, 

susikoncentravimą bei ištvermę. Lėkščiasvydis, kaip priėmonė, yra tinkama vaikų ir jaunimo 

užimtumo programoms vykdyti bei besitreniruojančių sportininkų įvairiapusiškam, plačios 

erudicijos Lietuvos piliečio ugdymui bei jo fiziniam tobulinimui. 

VIZIJA 

Ultimeitas matoma, patraukli ir masiška sporto šaka Lietuvoje. Lietuvos ultimeito rinktinė visų 

tarptautinių aukšto meistriškumo sporto renginių dalyvė. 

STRATEGINIS TIKSLAS 

Kooridinuoti Lietuvos skraidančiojo disko sporto klubų ir kitų skraidančiojo disko organizacijų, 

Federacijos narių veiklą, plėtoti ir populiarinti skraidančiojo disko sporto šaką. 

PRIORITETAI 

1. Dalyvavimas visose aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose. 

2. Prioritetas iš skraidančiojo disko šakų – ultimeitas (lėkščaisvydis). 

3. Jaunimo ruošimas ir ugdymas. 

4. Masiškumas. 

  



VIDINĖS IR IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

STIPRYBĖS (vidinė aplinka) 
• Jauna, auganti sporto šaka; 
• Merginų Klubas – Europos čempionas; 
• Žinomas didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose 
• Optimali Lietuvos ultimeito varžybų 
sistema, skatinanti jvairaus amžiaus ir 
meistriškumo rankininkų tobulėjimą; 
• Kompetentingi žmogiškieji istekliai. 

SILPNYBĖS (vidinė aplinka) 
• Nėra profesionalių klubų; 
• Pasiekimų šių dienų tarptautinėje 
arenoje trūkumas, 
• Sporto bazių trūkumas; 
• Maža ultimeito geografija ir 
žaidžiančių moksleivių skaičius; 
• Ultimeitas nėra mokyklų kūno kultūros 
pamokų programose; 
• Ultimeitas nėra aukštosiose 
mokyklose; 
• Prastas žinomumas; 
• Aktyvių ultimeito ekspertų stygius. 

GALIMYBĖS (išorinė aplinka) 
• Tarptautinių varžybų organizavimo plėtra ir 
ultimeito žaidėjų bei trenerių meistriškumo 
didinimas bendradarbiaujant su kitų šalių 
rankinio federacijomis (kitomis 
organizacijomis); 
• Rankinio seminarų ir projektų 
vykdymas, jų viešinimas;  
• Talentų stovyklų ir akademijų 
organizavimas Lietuvoje; 
• Rankinis mokyklose; 
• LSDF narių jtraukimas į ultimeito 
sporto šakos plėtrą ir vystymą (ultimeito 
bendruomenės jtraukimas) 
• Salygų sudarymas profesionalioms 
komandoms kurtis. 

GRĖSMĖS (išorinė aplinka) 
• Mažėjantis sportuojančių vaikų 
skaičius; 
• Mažas ultimeito žinomumas ir žiūrovų 
nebūvimas; 
• Trenerių stagnacija; 
• žmogiškųjų išteklių neturėjimas 
regionuose; 
• Klubų senėjimas, jų narių skaičiaus 
mažėjimas. 

 

Išvada: 

Sporto šakos su skraidančiuoju disku nėra pakankamai matomos ir žinomos. Jauniems žmonėms ypač 

mokymo įstaigose niekas jų nepristato, nes jos neįtrauktos į mokymosi programą. 

Viena didžiausių problemų – ugdymo piramidės nebuvimas, tinkamų sporto bazių stoka. 

Nauji šio amžiaus iššūkiai - didelė virtualaus bendravimo pasiūla ir laisvalaikio praleidimo būdas. 

  



TIKSLAI 

1. Plėtoti ultimeito sporto šaką Lietuvos apskričių centrų miestuose, rajonų centruose, 

miesteliuose.  

2. Siekti ultimeito įtraukimo į bendrojo lavinimo mokyklų fizinio ugdymo programas. 

3. Lietuvos čempionatų varžybose dalyvautų ne mažiau 10 klubinių komandų. 

4. Kelti (ugdyti) sportinį meistriškumą. 

5. Didinti trenerių skaičių, kelti trenerių kvalifikaciją. 

6. Organizuoti aukščiausio lygio tarptautines varžybas. 

7. Rengti jaunimui bendras mokomąsias - sportines treniruočių stovyklas su aukšto 

meistriškumo sportininkais ir žinomais treneriais. 

8. Moterų ultimeito skatinimas ir plėtra. 

UŽDAVINIAI  

1. Surengti Lietuvos visų formatų ir visų amžiaus grupių čempionatus 2021-2025. 

2. Sukurti vaikų ir jaunimo integravimo į klubų veiklą koncepciją 2021-2025. 

3. Sukurti ultimeito treniravimo programą mokykloms ir klubams. 

4. Ultimeito sporto šaka būtų privaloma kūno kultūros priemonė. Plėtoti ultimeitą švietimo 

mokymo įstaigose. 

5. Turėti bent 2 etatinius LSDF trenerius. 

6. Siekti kiekvienais metais Lietuvoje vykdyti oficialias tarptautines skraidančiojo disko 

sporto varžybas. 

7.  Paruošti ir deleguoti nacionalines rinktines į visus svarbiausius tarptautinius aukšto 

meistriškumo renginius (lentelė žemiau). 

 

  



Svarbiausi 2021-2025 metų tarptautiniai aukšto meistriškumo renginiai ir deleguojamos rinktinės. 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Pasaulio paplūdimio ultimeito 
čempionatas 2022   vyrų/moterų       

Pasaulio U20 ultimeito čempionatas 
2022   Mix       

Pasaulio diskgolfo komandinis 
čempionatas 2022   Mix       

Europos U17 ultimeito čempionatas 
2022   

vyrų/moterų 
arba mix       

Europos ultimeito čempionatas 2023     
vyrų/moterų 
arba mix     

Europos U20 ultimeito čempionatas 
2023     

vyrų/moterų 
arba mix     

Europos Masters ultimeito 
čempionatas 2023     

vyrų/moterų 
arba mix     

Pasaulio U24 ultimeito čempionatas 
2023     

vyrų/moterų 
arba mix     

Pasaulio diskgolfo komandinis 
čempionatas 2023     Mix     

Europos U17 ultimeito čempionatas 
2024       

vyrų/moterų 
arba mix   

Pasaulio paplūdimio ultimeito 
čempionatas 2024       vyrų/moterų   

Pasaulio ultimeito čempionatas 2024       
vyrų/moterų 
arba mix   

Pasaulio Masters ultimeito 
čempionatas 2024       

vyrų/moterų 
arba mix   

Pasaulio U20 ultimeito čempionatas 
2024       

vyrų/moterų 
arba mix   

Europos ultimeito čempionatas 2025         
vyrų/moterų 
arba mix 

Europos U20 ultimeito čempionatas 
2025         

vyrų/moterų 
arba mix 

Europos Masters ultimeito 
čempionatas 2025         

vyrų/moterų 
arba mix 

Pasaulio U24 ultimeito čempionatas 
2025         

vyrų/moterų 
arba mix 

Pasaulio diskgolfo komandinis 
čempionatas 2025         Mix 

 

  

  



Meistriškumo indikatoriai ir tikslai 2021 - 2025 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Lietuva pagal WFDF reitingą 50 49 48 47 46 

Kvalifikuoti treneriai, turintys sutartis su LSDF 6 10 12 14 16 

Skraidančiojo disko sportininkų skaičius AM varžybose 650 700  750 800 850 

Apskritys žaidžiančios lėkščiasvydį (kuriose yra klubai) 4 4 5 6 7 

Registruotų lėkščiasvydžio klubų (LSDF narių) skaičius 8 8 9 10 11 

 

 

 


