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Lietuvos sportingo federacija (toliau – LSF) vykdo ir plėtoja savo veiklą vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, kitais įstatymais ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, LSF įstatais ir tarptautinės organizacijos FITASC 
sporto kodeksu. 
 
LSF 2020 m. turėjo 115 fizinius ir 11 juridinius narius, 8 tarptautinės kategorijos tesėjus, 16 
nacionalinės kategorijos ir 20 regioninės kategorijos teisėjų.  
 
Pagrindiniai 2020 m. LSF tikslai – sportinio masiškumo ir aukšto meistriškumo siekimas, bei 
federacijos atstovaujamų sporto šakų – Compak sporting, Sporting ir English sporting 
populiarinimas Lietuvoje. LSF veikla buvo vykdoma ir vystoma šaudyklose: Kaune, 
Marijampolėje, Molėtuose, Šakiuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Varėnoje, Vilniuje.Visus metus 
šaudyklose buvo tobulinama šaudymo į skriejančius taikinius įranga, įsigyti nauji taikinių 
mėtymo aparatai ir elektronikos priemonės, sukurtos naujos darbo vietos, suteikta daug 
konsultacijų ir mokymų pradedantiems šaudymo į skriejančius taikinius veiklą bei jau ją 
plėtojantiems ar norintiems patobulinti. Norėdama  palaikyti aukštą varžybų pravedimo kokybę, 
LSF daug dėmesio skiria teisėjų mokymams.  
 
2020 m. buvo pravestas teisėjų seminaras, kuriame dalyvavo 27 žmonės, iš kurių 7 gavo 
nacionalinio teisėjo kvalifikaciją ir 9 regioninio teisėjo kvalifikaciją. 
 
2020 m . LSF valdyba atliko seniai planuotus pakeitimus: 
 

1) parengta nauja įstatųr edakcija ir 2020-09-26 įregistruota valstybės įmonės Registrų 
centro  Juridinių asmenų registre; 

2) pakeistas LSF pavadinimas; 
3) pakeistas LSF logotipas ir atnaujintas federacijos įvaizdis; 
4) sukurta ir pradėta taikyti šaulių reitingavimo sistema. 

 
2020 m. LSF, kaip ir planavo, organizavo ir pravedė: 
 

1) tris Lietuvos taurės etapus pagal Compak sporting taisykles (varžybose dalyvavo 218 
sportininkų); 

2)  vieną Lietuvos čempionatą pagal Compak sporting taisykles (varžybose dalyvavo 66 
sportininkai); 

3)  Lietuvos sporting čempionatą pagal FITASC sporting taisykles (dėl COVID-19 
pandemijos čempionato data buvo perkelta ir varžybos pravestos kartu su Viesakų taurės 
varžybomis – dalyvavo 125 sportininkai); 

4) LSF, siekdama sportinio masiškumo, 2020 m. organizavo 7 etapus ir 1 finalinį etapą 
,,Medžiotojų lygos“ varžybų pagal supaprastintas Compak sporting taisykles (bendrai 
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varžybose dalyvavo 513 dalyvių). Šių varžybų tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas 
ateiti į mūsų sportą naujiems šauliams ir į mūsų veiklą įsijungti naujoms šaudykloms.  

 
Visos aukščiau paminėtos varžybos sulaukė didelio susidomėjimo ir gausaus dalyvių skaičiaus. 
 
Tenka apgailestauti, kad 2020 m. kovo 14 d. LR Vyriausybė, atsižvelgdama į epideminę 
COVID-19 (koronavirusinė infekcija) situaciją, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė 
karantiną, įsigaliojusį 2020 m. kovo 16 d.. Dėl šios priežastie teko atšaukti pasaulio taurės etapo 
Grand Prix Lithuania 2020 varžybas. 
 
Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos tarptautinė  sporto federacija FITASC atšaukė 
suplanuotus pasaulio ir Europos čempionatus bei pasaulio taurės etapus. 
 
 
Nežiūrint to, kad daug tarptautinių varžybų buvo atšaukta, LSF šauliai naudojosi kiekviena 
galimybe sudalyvauti kaimyninių šalių nacionaliniuose čempionatuose ar taurės etapuose ir ten 
demonstruoti aukštus sportinius rezultatus: 
 

1) Suomijos čempionatas SP – dalyvavo 2 šauliai iš Lietuvos, užimta 1 vieta; 
2) Vokietijos čempionatas SP – dalyvavo 1 šaulys iš Lietuvos, užimta 1 vieta; 
3) Lenkijos taurės etapas CSP – užimta 1 vieta ir pasiektas Lenkijos rekordas; 
4) Latvijos taurės I etapas CSP – dalyvavo 25 šauliai iš Lietuvos, užimtos 3 ir 4 (96 

dalyviai) vietos; 
5)  Latvijos taurės II etapas CSP – dalyvavo 17 šaulių iš Lietuvos, užimta 3 vieta (74 

dalyviai); 
6)  Latvijos III etapas CSP – dalyvavo 18 šaulių iš Lietuvos, užimta 4 vieta (73 dalyviai).   

 
 
Norisi pasidžiaugti, kad ir sunkiomis pandemijos sąlygomis, LSF 2020 m. sugebėjo įgyvendinti 
didžiąją dalį savo planų, vystant federacijos plėtrą Lietuvos Respublikoje, gerinant varžybų 
kokybę, pritraukiant daugiau naujų šaulių ir šaudyklų į LSF veiklą. Pastebima, kad padaugėjus 
šaudyklų skaičiui ir atsiradus galimybėms treniruotis skirtingose šaudyklose, sparčiai pradėjo 
gerėti šaulių rezultatai. Tai teikia vilties, kad artimiausiu laiku LSF šauliai turės galimybę 
demonstruoti dar geresnius rezultatus pasaulio ir Europos čempionatuose bei kitose  
tarptautinėse varžybose. Taip pat norisi pasidžiaugti mūsų jaunaisiais šauliais, kurių skaičius 
kasmet auga ir, žinoma, džiugina gausėjančios moterų grupės šaulių gretos. 
 
Taigi, tiek LSF, tiek LSF nariai, LSF šauliai, tiek LSF valdymo organai (ypatingai Valdyba) 
2020 metais veikė labai aktyviai ir padarė labai daug darbų plėtojant LSF veiklą. LSF dėka 
susidomėjimas šaudymo į skriejančius taikinius sportu pastoviai auga. 
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