Analizė
Lietuvos skraidančiojo disko federacija padarė išvadas ir mano, kad:
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, finansinių išteklių stoka.
Nauji šio amžiaus iššūkiai - didelė virtualaus bendravimo pasiūla ir laisvalaikio praleidimo būdas.
Vizija:
- Ultimeitas (lėkščiasvydis) – didelio meistriškumo sporto šaka Lietuvoje.
Misija
- Ultimeitas matoma ir patraukli sporto šaka Lietuvoje. Sukurti geras sąlygas lėkščiasvydžio sporto šakai,
kur žaidėjai galėtų siekti asmeninių tikslų.
- Kiek įmanoma sudominti Lietuvos gyventojus lėkščiasvydžio sporto šaka.
Lėkščiasvydis – aikštėje ir gyvenime!
Tikslai 2020-2024
1. Padidinti žaidžiančiųjų skaičių 100 procentų. Lėkščiasvydis – visose Lietuvos apskrityse.
2. Lėkščiasvydžio komandos Lietuvos mokyklose (30). Lėkščiasvydis – Lietuvos mokyklų programose.
3. Stiprūs, matomi ir kokybiški čempionatai
4. Kvalifikuoti treneriai ir jų kokybiškai atliekamas darbas (bent po 2 kiekviename ultimate klube)
5. Padaryti lėkščiasvydžio sporto šaką labiau matoma
6. Svaresnė moterų lėkščiasvydžio plėtra
7. Teigiami tarptautiniai rezultatai
8. Nacionalinė rinktinė – visų pagrindinių Europos ir Pasaulio čempionatų dalyvė

Strategija
Plėtra
- Naujų klubų ir komandų kūrimas
- Ultimeito plėtra rajonuose
- Moterų Ultimeito plėtra
- Didinti kvalifikuotų trenerių skaičių
- Supažindinimo projektai, kurių tikslas įtraukti dalyvį į skraidančiojo disko sporto šakas (įvairios žaidimo
formos)
Žaidėjų skaičius
- Padidinti 100 procentų žaidžiančiųjų skaičių
Marketingas ir komunikacija
- Padaryti, kad Ultimeitas būtų labiau matoma sporto šaka
- Ultimeitas būtų patrauklus produktas pritraukiant rėmėjus ir jų finansinę paramą
Čempionatai
- Kokybiškas ir matomas čempionatas bent keliose amžiaus grupėse
- Stiprūs ir konkurencingi čempionatai
Meistriškumas
- Prioritetas lėkščiasvydis (Ultimeitas)
- Kelti trenerių kvalifikaciją.
- Kelti Ultimeito klubų gero valdymo principus
- Ultimeitas 5x5 mokyklose
Valdymas
- Padidinti pajamas 100 procentų
- Naujos pozicijos LSDF tikslams pasiekti
- Efektingas valdymas, stipri struktūra
- Matomas ir kokybiškas darbas

Meistriškumo indikatoriai ir tikslai 2020 - 2023
2020
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Lietuva pagal WFDF reitingą
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Kvalifikuoti treneriai, turintys sutartis su LSDF

6

12

14

16

200

250
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Apskritys žaidžiančios lėkščiasvydį (kuriose yra klubai)

3

4

5

6

Registruotų lėkščiasvydžio klubų (LSDF narių) skaičius

5

6

7

8

Sportuojančių lėkščiasvydį skaičius

Prioritetai
LSDF išskyrė 5 prioritetines sritis, kurios yra pagrindinės sritys, kurios turi būti vystomos per ateinančius
4 metus:
1. Matomumas ir žinomumas
2. Plėtra
3. Kelti trenerių kvalifikaciją
4. Stiprūs, matomi ir kokybiški nacionaliniai čempionatai ir kiti renginiai
5. Nacionalinė rinktinė visuose pagrindiniuose WFDF ir EUF čempionatuose

