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Turnyrų ir čempionatų organizavimas 

● Federacija prie esamo Lietuvos lėkščiasvydžio čempionato uždarų patalpų (toliau LUČi) 
atvirojo diviziono paraleliai nutarė paleisti ir mišrųjį divizioną. Atvirasis ir mišrusis 
divizionai susidarė iš trijų susitikimų - viso 6 etapai; 

● Visos LUČi lygų rungtynės buvo tiesiogiai transliuojamos internetu; 
● Sporto festivalio „Sportas visiems“ metu suorganizuotas paplūdimio lėkščiasvydžio 

turnyras - „Palanga Sands“, kuriame sulaukta net 52 dalyvių iš įvairių Lietuvos klubų; 
● Surengtas lauko sezono Lietuvos lėkščiasvydžio čempionatas (rugsėjo 23-24 dienomis); 
● PIrmą kartą surengtas Lietuvos moksleivių lauko lėkščiasvydžio čempionatas (gegužės 

18, Kaune), kuriame varžėsi šešios moksleivių komandos iš skirtingų Lietuvos miestų. 
 
Socialiniai renginiai 

● 2017 m. vasario 18 d. Lietuvos lėkščiasvydžio bendruomenės susitikimas Jurbarke 
aptarti žaidimo dvasios klausimus bendruomenėje; 

● Dalyvauta sporto socialiniuose renginiuose: sporto festivalis Alytuje - “Olimpinė diena” 
(birželio 3 d.), Vilniaus miesto sporto šventėje - “PaVINGiuojam” (gegužės 13-14 d.) ir 
sporto festivalyje “Sportas visiems”. Visi renginiai buvo masiniai ir orientuoti į aktyvų 
laisvalaikį besirenkančius asmenis; 

● Bendru sutarimu (kovo 25 d.) pravesti lėkščiasvydžio treniruotės mokymai Jurbarke. 
 
Mokymai kūno kultūros specialistams 

● Surengti mokymai studentams ir dėstytojams Kauno Kolegijoje (kovo pr.), bei suteikta 
pagalba organizuojant mokymus Kauno miesto ir Kauno rajono kūno kultūros 
specialistams Kaune (gegužės pab.). 

● Lėkščiasvydis pristatytas Lietuvos mokyklų žaidynių seminare (rugsėjo 22 d., Kaunas) 
bei lapkritį - Kupiškio rajono mokyklų atstovams. 

 
Federacijos turtas ir finansai 

● Federacijos pajamas 2017 m. sudarė komandų ir žaidėjų mokesčiai surinkti už 
organizuotus turnyrus bei čempionatus, nacionalinės rinktinės fanų aprangų įsigijimo, 
federacijos diskų pardavimų ir narių mokesčių (4257,45 Eur); 
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● Federacijos išlaidas sudarė išlaidos patirtos dėl sporto bazių nuomos varžyboms 
organizuoti, apdovanojimų ir kitos su turnyrų organizavimu susijos išlaidos (4542,92 
Eur), banko patarnavimų išlaidos (49,88 Eur); 

● Bendras LSDF veiklos rezultas už 2017 metus 1154,65 Eur; 
● Papildomo finansavimo veikloms vykdyti federacija negavo; 
● Federacija įsiskolinimų neturi. 

 
 
Narystės mokestis 

● Už 2017 metus, kasmetinio narystės mokesčio klubams ir žaidėjams, buvo surinkta 
1281,00 Eurų LSDF veikloms vykdyti. 

● Narystės mokestį moka iš viso penki klubai su 65 žaidėjais (registruotų žaidėjų be klubo 
nebuvo). 

 
Federacijos nariai 
2017 metais Federacijos nariais buvo penki Lietuvos lėkščiasvydžio klubai: „Marių meškos“, 
„Mixtūra“, „Skraidantys drambliai“, „Vorai“, „Zero ultimate“. 
 
Federacijos nariai ir sumokėtas mokestis 
Klubų žaidėjai priklausantys LSDF: 

● Sporto klubas „Marių meškos“: 15 žaid.: iš kurių: 13 vyrų ir 2 moterys (180,00 Eur) 
● Sporto klubas Mixtūra: 13 žaid.: iš kurių: 12 vyrų ir 3 moterys (156,00 Eur) 
● Sporto klubas „Vorai“: 12 žaid.: iš kurių: (netikslūs duomenys) (144,00 Eur) 
● „Skraidantys drambliai“: 12 žaid.: iš kurių: 12 vyrų ir 0 moterų (144,00 Eur) 
● Zero ultimate: 13 žaid.: iš kurių: 1 vyras ir 12 moterų (157,00 Eur) 

 
Vykdomasis Komitetas 
2017 metais fiksuoti pasikeitimai: iš devynių VK narių trys atsistatydino ir prisijungė vienas 
savanoris. 
 
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. 

● LSDF taip pat administruoja Facebook puslapį “Lietuvos Skraidančiojo Disko 
Federacija”. Puslapį mėgstančiųįų skaičius 755. 

● Populiariausią įrašą (2017.12.03) peržiūrėjo virš 2 tūkst. profilių ir jis pateko į 23193 
vartotojų naujienų srautą - 
https://www.facebook.com/LithuanianUltimate/videos/1587043128022452/ .  

● Informacija apie svarbiausius LSDF ir Lietuvos lėkščiasvydžio įvykius platinama ir 
pranešimais spaudai, kurie publikuojami nacionaliniuose interneto portaluose 
(sportas.info, sveikasmiestas.lt, sportas.lt, 15min.lt, delfi.lt, lrytas.lt, ve.lt ir kt.), kurie 
archyvuojami LSDF svetainėje http://frisbee.lt/Apie-sporta. 
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Žvilgsnis į 2018 metus 

● Rinktinės formavimas 2019 metų Europos Lėkškčiasvydžio Čempionatui (EUC); 
● Lėkščiasvydžio populiarinimas mokyklose įtraukiant specialistus. Prioritetinė amžiaus 

grupė progimnazijos moksleiviai; 
● Dalyvavimas įvairiuose socialiniuose renginiuose siekiant pristatyti lėkščiasvydį ir 

įtraukiant daugiau žmonių į sportą; 
● Lietuvos lėkščiasvydžio bendruomenės narių kompetencijos kėlimas pasikviečiant į 

treniruočių stovyklą ar seminarą specialistą/(-us) iš užsienio pasidalinti gerąja patirtimi; 
● Siekiant gerinti sporto šakos įvaizdį viena iš planuojamų veiklų yra įvesti Lietuvos 

skraidančiojo disko federacijos etikos bei drausmės kodeksą; 
● Lėkščiasvydžio taisyklių redakcijos lietuvių kalba ir metodinės medžiagos vadovo 

išleidimas specialistams dirbantiems su vaikais ir jaunimu; 
● Toliau vesti dialogą ir siekti būti pripažinta LR Kūno kultūros ir sporto departamento; 
● Tęsti ir kitas federacijos veiklas. 

 
 
 
 
LSDF prezidentas Artūras Petrauskas 
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