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LIETUVOS SKRAIDANČIOJO DISKO FEDERACIJOS RINKTINĖS NARIŲ ATRANKOS
KRITERIJAI
1. Bendrosios nuostatos.
1.1. LSDF rinktinę formuoja / kviečia į rinktinės sudėtį atitinkamos rinktinės vyriausiasis treneris.
1. 2. Pilietybė.
1.2.1. LSDF rinktinės nariais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
1.2.2. Į mokomąsias treniruočių stovyklas gali būti kviečiami ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai,
kaip naudingi treniruočių partneriai.
1.2.3. Rinktinės vyriausiuoju treneriu gali būti ir ne Lietuvos Respublikos pilietis.
1.3. Rinktinių narių skaičius.
Rinktinių narių skaičius turi būti bent 2 kartus didesnis nei minimali komandos sudėtis. Pasaulio
ir Europos vyrų ir moterų ar mišrių komandinių čempionatų formatas yra 7 prieš 7 lauke ir 5 prieš
5 uždarose patalpose ar paplūdimyje, tai reiškia, kad minimali komandos sudėtis yra 14 vyrų ir 14
moterų, arba 14 narių bendrai mišriai komandai lauko čempionatams ir 10 vyrų ir 10 moterų, arba
10 narių bendrai mišriai komandai uždarose patalpose ar paplūdimyje vykstantiems
čempionatams. Kandidatų į rinktinę gali būti ir daugiau.
1.4. Amžiaus grupės.
1.4.1. Pasaulio ir Europos čempionatai vykdomi:
jaunimo U-20 ir U-24, jaunių U-17. Atitinkamai sudaromos Lietuvos nacionalinės, U-20, U-24,
U-17 rinktinės.
2. Atrankos kriterijai.
2.1. Patekimas į Pasaulio ir Europos čempionatus lėkščiasvydžio (Ultimate) sporto šakoje vyksta
pagal vyriausiojo trenerio rekomendacijas. Kviečiant į nacionalinę rinktinę vyr. treneris
atsižvelgia:
2.1.1. į kandidato amžių: vyresnis turi daugiau patirties, jaunesnis laikomas perspektyvesniu –
sprendimą priimą vyr. treneris.
2.1.2. į kandidato elgseną: jei sportininkas nuolat pažeidinėja drausmės taisykles, konfliktuoja su
kitais komandos nariais, neklauso trenerių, – tokiu atveju sportininkas į rinktinę gali būti
nekviečiamas.

2.1.3. į kandidato sutikimą atstovauti rinktinei: sportininkas dėl vienokių ar kitokių priežasčių
negali ar nenori atstovauti rinktinei.
2.1.4. į finansines galimybes: jei Federacija neturi pakankamai lėšų apmokėti rinktinės
dalyvavimo išlaidas tam tikrame čempionate, priimamas sprendimas, kad rinktinė vyksta klubų
/žaidėjų sąskaita, arba dalį išlaidų apmoka Federacija, kitą dalį klubai / žaidėjai.
2.2. Prieš vykstant į tarptautinį čempionatą, organizuojama mokomoji treniruočių stovykla.
3. Rinktinių vyr. treneriai pateikia svarstymui LSDF pasirengimo planus iki gruodžio 31 dienos.
4. LSDF VK tvirtina galutinius pasirengimo planus iki sausio 31 dienos, sužinojus preliminarų
einamųjų metų biudžetą.
5. Lietuvos lėkščiasvydžio rinktinių sąrašai gali būti papildomi sezono metu trneriams teikiant
kandidatus LSDF VK tvirtinimui.
6. Klubai, sporto mokyklos, sporto centrai, sporto gimnazijos privalo nedaryti kliūčių žaidėjams
atvykti į mokomąsias treniruočių stovyklas bei rinktinės rungtynes.
7. Rinktinių vyr. treneriai privalo pateikti galutinį kviečiamų žaidėjų sąrašą likus ne mažiau, kaip
30 dienų iki renginio.
8. Rinktinių kandidatų sarašai skelbiami Lietuvos skraidančiojo disko federacijos internetinėje
svetainėje www.frisbee.lt .
9. Baigiamosios nuostatos.
9.1. Jeigu Vyr. treneris piktybiškai traukia į rinktinę savo, ženkliai silpnesnius žaidėjus, tokiu
atveju LSDF VK gali netvirtinti rinktinės sudėties, o kraštutiniu atveju atstatydinti ar pakeisti
rinktinės vyr. trenerį.
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