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Lietuvos medžioklinio šaudymo federacija (toliau –LMŠF) savo veiklą vykdo ir plėtoja 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konctitucija, Lietuvos respublikos įstatymais,sporto  
Įstatymu, nutarimais ir kt. teisės aktais, LMŠF įstatais ir tarptautinės organizacijos FITASC 
sporto kodeksais. 
2018 m. LMŠF plėtojo ir vystė šias šaudymo į skrendančius taikinius šakas Compak 
sporting , Sporting , English sporting. 
Lietuvoje sportas plėtojamas veikiant atskirom šaudyklom Vilniuje , Kaune, Marijampolėje, 
Kėdainiuose.  Aktyviai į mūsų gyvenimą įsiliejo ir gerbiami šauliai iš Radviliškio. Narių 
skaičius vis didėja. 2018 metais  mes turėjome 92  fizinius ir  6 juridinius asmenis .  
Vienas iš pagrindinių LMŠF tikslų masiškumo ir aukšto meistriškumo siekimas . Mūsų 
federacijos nariai aktyviai sportuoja ir treniruojasi  ne tik Lietuvos šaudyklose , bet ir 
kaimyninėse valstybėse. Neužmirštami ir mūsų kolegos medžiotojai, kurie aktyviai šaudo 
savo rajono šaudyklose ir noriai atvažiuoja parungtiniauti į LMŠF vykdomas varžybas . 
Praeitais metais mūsų federacija pravedė trys Lietuvos taurės etapus ir trys čempionatus. 
Visos varžybos dėka mūsų aktyvių šaulių ir šaudyklų savininkų buvo pravestos 
profesionaliai ir gavo labai daug teigiamų įvertinimų iš mūsų kaimyninių šalių šaulių . 
Norėtusi išskirti Lietuvos Sportingo čempionatą kuris vyko Kėdainiuose ir dėka Giedriaus 
Malakausko, Ramūno Ralio ir Jono Pakalniškio buvo parodyta mūsų plačiai šaulių 
visuomenei , kad viską galima padaryti aukščiausiam lygyje. Mūsų federacijos nariai 
aktyviai bendrauja su mūsų draugais šauliais ir treneriais iš Anglijos ,Lenkijos, Ukrainos , 
Rusijos , Latvijos ,Estijos ir kitų šalių. 
Šį sezoną daug mūsų šaulių dalyvavo tarptautinėse varžybose įvairiuose pasaulio 
valstybėse . Norėčiau paminėti apie puikų mūsų šaulių pasirodymą šiose varžybose. 
 
 
 
Pasaulio Taurės etapas Kipre Grand Prix of Cyprus 
 
5 vieta 
 
 24 Europos Compak sporting čempionatas Kipre 
 
52 vieta  
 
51 Europos Sportingo čepionatas Italijoje  
 



14 dalyvių 
83 vieta 
 
40 Pasaulio Sportingo čempionatas Prancūzijoje  
 
123 vieta  
 
15 Pasaulio Compak čempionatas Italijoje 
 
28 vieta 
 
Pasaulio taurės etapas Lenkijoje Grand Prix of Poland 
 
 2 vieta 
 
 
Pergalės buvo ir tarptautinėse varžybose kurios vyko kaimyninėse valstybėse. Laimėtas 
Sportingo čempionatas Latvijoje , taip pat tarptautinės  varžybos Lenkijoje .  Geras 
pasirodymas Baltarusijoje. 
Tai džiugina ir duoda impulsą kitiems šauliams važiuoti į tarptautines varžybas ir siekti 
meistriškumo. Reikia paminėti keletą šaulių , kurie labai aktyviai dalyvauja tarptautinėse 
varžybose ir atstovauja Lietuvą , tai Saulius Savickas, Erikas Bolšakovas, Giedrius 
Malakauskas, Nerijus Vaitiekūnas ,Vidūnas Mekšrūnas ir kt.. Lietuvos atstovai dalyvavo 
Polish Open , Italia GP, Tailando GP varžybose. 
Pagaliau pajudėjome su teisėjais. Norintiems tapti teisėjais Lietuvoje buvo suorganizuotas 
seminaras Vilniuje , kuriame dalyvavo nemažas burys žmonių iš visos respublikos. 
Seminarą pravedė tarptautinės kategorijos teisėja Olga Bardiš iš Latvijos. Du teisėjus 
delegavome į tarptautines varžybas Norvegijoje ir Italijoje  . Šiais metais planuojame tęsti 
darbą su teisėjais. Taip pat buvo atliktas labai reikalingas ir didelis darbas , mūsų puslapio 
atnaujinimas.  
Džiugi naujiena , Lietuvoje 2019  balandžio 13-14 dienomis Vilniuje vyks Compak 
sportingo pasaulio taurės etapas. Tai dar vienas šansas įrodyti FITASC organizacijai jog 
mes jau subrendome pravesti Europos ir Pasaulio čempionatus. 
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