2020M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos skraidančiojo disko federacija, Jonažolių g. 9-43 Vilnius, 861255088,
lsdfederacija@gmail.com
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

195779848
(juridinio asmens kodas)

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių
įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2
Tikslas: Pasaulio lėkščiasvydžio čempionatas 2020
Uždaviniai:
1.Suburti stipriausią Lietuvos lėkščiasvydžio
mišriąją rinktinę
2.Tinkamai pasiruošti Pasaulio lėkščiasvydžio
čempionatui 2020
3.
...
Priemonės:

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma įgyvendinimui Priemonės
įgyvendinimui
sporto inventoriaus, sporto
valstybės
skiriamų įgyvendinimui
reikalinga
įrangos ar tikslinės
biudžeto lėšų nuosavų ir skiriamų kitų
suma (4+5)
transporto priemonės*
suma (Eur) (ar) kitų lėšų lėšų šaltiniai
(Eur)
pavadinimas ir planuojamas
suma (Eur)
šio turto naudojimo
terminas
3
4
5
6
7

1
1.1. Treniruočių stovyklos

1.2. Pasirengimo turnyrai

1000.00

Rėmėjai ir
nuosavos lėšos

6000.00

1000.00

Rėmėjai ir
nuosavos lėšos

6000.00

5000.00

5000.00

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

Suorganizuoti 3
pasirengimo
stovyklas
Dalyvauti bent 1
pasirengimo
turnyre

1.3. Dalyvavimas Pasaulio lėkščiasvydžio
čempionate

25000.00
3000.00

Rėmėjai ir
nuosavos lėšos

...
Viso:

35000.00

5000.00

28000.00
0.00
40000.00

Aplenkti ne mažiau
nei 30% komandų

Tikslas: 2021 Pasaulio paplūdimio lėkščiasvydžio
čempionatas
Uždaviniai:
1. Suburti stipriausias Lietuvos vyrų ir moterų
paplūdimio lėkščiasvydžio rinktines
2.Tinkamai pasiruošti 2021 Pasaulio paplūdimio
lėkščiasvydžio čempionatui
3.
...
2
Priemonės:
1.1. Treniruočių stovyklos

1500.00

Rėmėjai ir
nuosavos lėšos

1000.00

Rėmėjai ir
nuosavos lėšos

6000.00

1.2. Pasirengimo turnyrai

5000.00

1.3.
...
Viso:

11000.00

2500.00

7500.00

6000.00
0.00
0.00
13500.00

Suorganizuoti 3
pasirengimo
stovyklų
Dalyvauti 2
pasirengimo
turnyruose

Tikslas: 2021 Pasaulio lėkščiasvydžio jaunimo U24 čempionatas
Uždaviniai:
1. Suburti stipriausią Lietuvos U-24 rinktinę
2.Tinkamai pasiruošti 2021 Pasaulio jaunimo U-24
čempionatui
3.
...
3 Priemonės:
1.1. Treniruočių stovyklos

1.2. Pasirengimo turnyrai

1500.00

Rėmėjai ir
nuosavos lėšos

11500.00

1500.00

Rėmėjai ir
nuosavos lėšos

7500.00

10000.00

6000.00

Suorganizuoti 4
pasirengimo
stovyklas
Dalyvauti 2
pasirengimo
turnyruose

0.00
19000.00

...
Viso:

16000.00

3000.00

Tikslas: 2021 Europos lėkščiasvydžio uždarų
patalpų čempionatas
Uždaviniai:
1. Suburti stipriausias Lietuvos vyrų ir moterų
lėkščiasvydžio rinktines
2.Tinkamai pasiruošti 2021 Europos lėkščiasvydžio
uždarų patalpų čempionatui
3.
...
3
Priemonės:
1.1. Treniruočių stovyklos

1500.00

Rėmėjai ir
nuosavos lėšos

11500.00

1500.00

Rėmėjai ir
nuosavos lėšos

7500.00

10000.00

1.2. Pasirengimo turnyrai

6000.00

...
Viso:

16000.00

3000.00

0.00
19000.00

…
Iš viso:
*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės naudojimo
tikslas.

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

62000.00

10500.00

91500.00

Suorganizuoti 4
pasirengimo
stovyklų
Dalyvauti 2
pasirengimo
turnyruose

Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacija (trump. LSDF) įkurta 2003 metais, o 2015 metais atnaujinta. LSDF yra Pasaulinės
skraidančiojo disko federacijos (WFDF) narė. Pasaulinė skraidančiojo disko federacija pripažįsta Pasaulinį antidopingo
kodeksą, yra pripažinta Tarptautinio Olimpinio Komiteto.
LSDF tikslai yra kelti Lietuvos skraidančiojo disko bendruomenės sportinį meistriškumą, organizuojant turnyrus
irčempionatus, bei dalyvaujant nacionalinėse ir užsienio varžybose. Populiarinti skraidančiojo disko sportą, sveiko ir
aktyvaus gyvenimo būdą. Kasmet nuo 2003 metų LSDF organizuoja Lietuvos čempionatą, 2019 jame dalyvavo jau
rekordinis dalyvių skaičius. Kasmet LSDF organizuoja treniruotes didžiuosiuose Lietuvos miestuose, prisideda prie Sportas
visiems judėjimo renginių, rengia socialinius bei sporto renginius. 2018 metais Lietuvos skraidančiojo disko federacija
buvo Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto apdovanota kaip "Fair Play" organizacija.
Pagrindiniai 2020 metų tikslai: 1. Suburti stipriausią Lietuvos lėkščiasvydžio mišriąją rinktinę tinkamai pasirengti ir
dalyvauti Pasaulio lėkščiasvydžio čempionate. Mišrios sudėties Lietuvos rinktinė pirmą kartą istorijoje dalyvaus Pasaulio
čempionate. 2. Suburti stipriausias Lietuvos vyrų ir moterų paplūdimio lėkščiasvydžio rinktines, tinkamai pasiruošti 2021
Pasaulio paplūdimio lėkščiasvydžio čempionatui. Lietuvai tai būtų pirmas kartas istorijoje, dalyvaujant paplūdimio
lėkščiasvydžio čempionate. 3. Suburti stipriausią Lietuvos U-24 rinktinę, tinkamai pasiruošti 2021 Pasaulio jaunimo U-24
čempionatui. Lietuvai tai būtų pirmas kartas istorijoje, dalyvaujant U-24 lėkščiasvydžio čempionate. Pastaraisiais metais
išaugęs jaunimo susidomėjimas lėkščiasvydžio sporto šaka, sudaro sąlygas tokią rinktinę suburti. 4. Suburti stipriausias
Lietuvos vyrų ir moterų lėkščiasvydžio rinktines, tinkamai pasiruošti 2021 Europos lėkščiasvydžio uždarų patalpų
čempionatui. Šiais metais vykęs analogiškas klubų (ne nacionalinių rinktinių) čempionatas parodė, jog Lietuva turi daug
potencialo tokio formato važybose: merginų komanda iškovojo čempionių titulą.
LSDF 2020 metais ir toliau planuoja vykdyti Lietuvos nacionalinį čempionatą įvairioms amžiaus grupėms. 2019 metais
surengtas seminarų ciklas Lietuvos sporto pedagogams, taip pat startavo trenerių kvalifikavimo programa. 2020 metais
planuojamas tęsti seminarų ciklas, taip pat planuojama siųsti Lietuvos lėkščiasvydžio trenerius dalyvauti trenerių
kvalifikavimo programos II pakopoje.

Pareiškėjo vardu:
LSDF prezidentas
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

_________________
(parašas)

Ričardas Zareckis
____________________
(vardas, pavardė)

