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2019 metų 

ATASKAITA 

 

Per 2019 metus buvo suorganizuoti ir įvykdyti:  

a) Stendinio šaudymo: Lietuvos čempionatai, Lietuvos taurės etapai. 

b) Kulkinio šaudymo: įvairių amžiaus grupių komandiniai, MIX ir asmeniniai čempionatai tiek 

pneumatiniais, tiek mažo kalibro ginklais. 

 

Prisidėta prie skrendančių taikinių šaudymo „Guliašo“ ir „Kalėdinio“ turnyrų bei tarptautinių šaudymo į skrendančius 

taikinius Žalgirio didžiojo prizo varžybų organizavimo.  

 

Lietuvos šauliai dalyvavo pagrindinėse tarptautinėse šaudymo varžybose pasaulio ir Europos čempionatuose, taurės 

etapuose, suorganizuota mokomoji treniruočių stovykla Serbijoje, Novy Sad mieste. 

 

Sėkmingiausi tarptautiniai pasirodymai: 

 8-a vieta Karolio Girulio Europos čempionate Bolonijoje; 

 8-a vieta MIX Jūratė Česynaitė ir Karolis Girulis Europos čempionate, Bolonijoje; 

 4-a Gabrielės Rankelytės vieta (jaunimas), Europos čempionate pneumatiniais ginklais; 

 4-a ir 9-a vietos MIX Karol Belevič ir Greta Rankelytė jaunimo Europos čempionate MK ginklais Bolonijoje; 

 1 a Alisos Bogdanovos vieta (jaunimas) tarptautinėse varžybose Dohoje; 

 9-a vieta Alisos Bogdanovos jaunimo Europos čempionate, Lonato; 

 7-a vieta komandinėje jaunimo Europos čempionato įskaitoje merginos (Ugnė Vaickelionytė, Greta Rankelytė 

ir Gabrielė Rankelytė), Bolonija; 

 

Taip pat: 

Vasario - kovo mėnesiais buvo teiktos paraiškos: 

1. ŠMSM Sporto paramos fondą, dėl kvalifikacijos kėlimo kursų. 

2. Kauno miesto savivaldybės „Kauno Iniciatyvos-2019“ paramai gauti, paraiška buvo priimta ir skirtas 

finansavimas III stendinio šaudymo etapui Kaune pravesti. 

3. LTOK dėl olimpinės rinktinės inventoriaus įsigijimo, paraiška patenkinta. 

4. Olimpinio solidarumo fondas, tarptautiniai trenerių kursai, gautas finansavimas. 

 

Balandžio mėnesį ataskaitinio susirinkimo metu, atsistatydinus kulkinio komiteto narei pristatyta ir išrinkta nauja 

narė, Evelina Bondareva.  

Gruodžio mėnesį vykusiame neeiliniame rinkiminiame susirinkime prezidentu išrinktas Algirdas Antanas 

Keršulis, taip pat šio susirinkimo metu priimti du LŠSS nariai, sporto klubai „Skardis“ ir Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas“, bei pasitraukimą iš LŠSS narių nuo 2020 m. atsiuntė LŽU klubas. 

Buvo susitikta su Alytaus miesto meru N. Cesiuliu dėl žemės sklypo skyrimo naujai šaudymo sporto bazei statyti.  

Rugpjūčio – spalio mėnesiais vyko susitikimai su Klaipėdos miesto meru, savivaldybės administracijos direktoriumi 

dėl sporto bazės ir trenerio etato sukūrimo Klaipėdos mieste. Derybos dar vis vyksta, tačiau labai vangiai. Taip pat 

buvo susitikta su Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, sporto skyriaus vadovu dėl galimybės 

rekonstruoti šaudymo sporto bazę, Biržų rajono savivaldybės plėtros ir projektų skyrius konsultuodamiesi su LŠSS 

pateikė projektą ŠMSM sporto fondui dėl bazės rekonstrukcijos. Įvykęs susitikimas su Rokiškio miesto savivaldybės 

administracijos direktoriumi, sudarytas šaudyklos gaudyklių atnaujinimo planas. 

Gruodžio mėnesį dalyvauta tarptautinės šaudymo sporto federacijos generalinėje asamblėjoje Miunchene, 

Vokietijoje. Jos metu vyko balsavimas dėl nario mokesčio sumažinimo, kuris buvo patvirtintas. Jos metu taip pat buvo 

užmegzta pažintis su Vengrijos šaudymo sporto federacijos prezidentu ir generaliniu sekretoriumi, stiprinami ryšiai su 

Kuveito, Italijos federacijų vadovais. 

 

 

 

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidentas    Algirdas Antanas Keršulis 

 


