Lietuvos šaškių federacijos
2020 m. VEIKLOS METINĖ ATASKAITA
Asociacija Lietuvos šaškių federacija (toliau LŠF) įregistruota 1996 m.gegužės 2 d. Vilniaus miesto
savivaldybės registrų centre.Registravimo numeris Nr.057754.
LŠF būstinė yra įsikūrusi Vilniuje,Žemaitės g.6
LŠF valdymo organai yra Konferencija-turi visas visuotinio narių susirinkimo teises,Vykdomasis
komitetas,ir Prezidentas
LŠF yra ne pelno siekianti organizacija ir vykdo šias funkcijas:
-

Propaguoja ir populiarina šaškių sportą Lietuvos Respublikoje;
Siekia aukštų rezultatų pasaulio,europos čempionatuose,kituose tarptautiniuose turnyruose;
Organizuoja turiningą laisvalaikį,poilsį,veiklą,skatinančią sveiką gyvenimo būdą;
Parengia ilgalaikę šaškių plėtojimo programą ir ją įgyvendina;
Rūpinasi narių kvalifikacijos kėlimu;
Koordinuoja asociacijos narių veiklą;
Sudaro kalendorinius varžybų planus ir juos įgyvendina;
Renka ir saugo duomenis apie oficialius šaškių turnyrus Lietuvoje,šaškininkų kvalifikaciją ir
reitingus;
Suteikia sportinius vardus ir atskyrius sportininkams,bei nustato tvarką pagal kurią šie vardai
yra suteikiami;
Sudaro nacionalines rinktines ir rūpinasi jų pasirengimu bei dalyvavimu tarptautinėse
varžybose
Gina LŠF narių teises visose institucijose bei organizacijose;
Sudaro sutartis ir prisiima įsipareigojimus prieš kitas valstybines organizacijas;
Stoja į tarptautines organizacijas bei jungiasi į Asociacijų Sąjungą Lietuvoje.
Gauna paramą bei paramos būdu gautas lėšas naudoja įstatuose numatytiems tikslams
įgyvendinti.;
Perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą,jį naudoja,valdo ir juo disponuoja.
. Šaškių federacijai 2021 m. sausio 10 d. priklausė 3 sporto mokyklos, 2 sporto centrai ir 28
klubai, vienijantys apie 10 000 šaškininkų. Šaškių sporto mokyklose ir sporto centruose dirba
10 trenerių-pedagogų, 2 iš jų yra nusipelnę Lietuvos treneriai Pagrindiniai jaunimo ugdymo
centrai yra Vilniuje,Šiauliuose ir Marijampolėje.Juose dirba mūsų pagrindiniai treneriai
Labai gaila,bet Šiauliuose liko tik viena trenerė Sandra Laurutienė,kuri yra pavyzdžiu visiems
Lietuvos treneriams,kad ir dirbant vienai galima išugdyti tokius talentus kaip pasaulio visų
amžiaus grupių čempionus Domantą Norkų bei Mildą Jocaitę.Talentų kalvė yra ir Vilniuje bei
Marijampolėje,kur dirba po du trenerius,kurie taip pat išugdė ne vieną pasaulio bei Europos
Čempionatų prizininkus bei čempionus.
Turim mes ir trenerių -visuomenininkų,kurie entuziastingai dirba su vaikais ne tik Vilniuje,bet
Ir Telšiuose,Varėnoje,Alytuje,Trakuose,Kupiškyje ir kt.miesteliuose.
Nežiūrint į tai,kad 2020 m. buvo paženklinti Covid-19 pandemijos, LŠF įvykdė visus planuotus
renginius ir varžybas.Gal ne visi renginiai buvo įvykdyti laiku pagal kalendorių,bet buvo
atrasta kita tinkamesnė data,gal buvo pakoreguotas varžybų laikas,bet sportininkai nebuvo pa-

likti likimo valiai.Per 2020 m. buvo pravesta 70 varžybų,15 renginių Lietuvoje,2 aukšto
meistriškumo stovyklos,keli kvalifikacijos kėlimo seminarai
Labai džiugu,kad šiemet atsirado daug regioninių varžybų įvairiuose Lietuvos kampeliuose
tiek Telšiuose,Kupiškyje,Alytuje,Rusnėje kt.Labai džiugu,kad įvairiuose miesteliuose vyksta
merų vardo turnyrai,kurie sulaukia svečių iš visos Lietuvos.
Kadangi federacija vis daugiau dėmesio skiria jaunajai kartai, stengiasi kuo daugiau švietimo
ministerijos išskirtų lėšų panaudoti jauniesiems šaškininkams. Perspektyviausiems jauniesiems
šaškininkams buvo organizuota vasaros treniravimo stovyklą, kur užsiėmimus vedė
geriausieji Lietuvos šaškių treneriai ir specialistai.Stovykloje dalyvavo 45 mokiniai,kuriems
tai buvo puiki proga pasitreniruoti su žinomiausiais Lietuvos treneriais.Džiugu,kad net ir
pandemijos laikais pavyko surinkti vaikus į stovyklą.O juk vaikai buvo jau pavargę nuo nuotolinio mokslo ir norėjo gyvai pabendrauti su draugais bei treneriais.
Kiekvienais metais federacija sudaro varžybų kalendorių visoms šaškininkų amžiaus
grupėms, vyrams ir moterims. 2020 m. šaškių varžybų kalendorius buvo sėkmingai įvykdytas.
nors ir pakoreguotas.
Mes stengiamės tobulinti ir varžybų pravedimo Lietuvoje sistemą.stengiamės atrankas į
svarbiausias metų varžybas daryti įvairiuose Lietuvos regionuose,derinam atrankos kriterijus.
Stengsimės tobulinti kalendorių,kad kuo daugiau dalyvių pritraukti į visus federacijos
renginius-stengsimės išnaudoti visas šventines dienas,kad dirbantys bei besimokantys galėtų
suderinti sportą su savo darbais bei mokslais,stengsimės kuo daugiau reklamuoti savo sporto
šaką visose žiniasklaidos priemonėse,tobulinsime varžybų pravedimo sistemą,skatinsime kuo
daugiau jaunimo vykti į įvairius tarptautinius turnyrus,kur galima pasisemti tarptautinės
patirties,bandysime įtraukti jaunimą ir į organizacinius reikalus federacijoje,
Lietuvos šaškių federacijos gautos lėšos ir jų šaltiniai,sąnaudos per finansinius metus
Lietuvos šaškių federacijos
viceprezidentė
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