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Prezidento ataskaita 

2021-08-14 

Kaunas 

 
  Kalbant apie šio sezono nuveiktus darbus, reikėtų paminėti, kad Lietuvos boulingo federacija 

ėmėsi diegti naujoves savo rengiamose varžybose: 

1.  Pasikeitė lygų pravedimo varžybų sistema, kuri daugeliui patiko, tačiau dėl Covid-19 

suvaržymų, deja, sezonas dar nebaigtas.   

2. Buvo patvirtintas naujas Lietuvos boulingo asmeninio čempionato formatas, kuris nors ir 

perkėlus datas (dėl Covid-19 suvaržymų), tačiau buvo surengtas ir mano asmenine nuomone, šie 

pakeitimai tikrai pasiteisino. Išklausius dalyvavusių čempionate nuomonių galiu teigti, kad 

čempionatas pavyko ir buvo geriausias iki šiol Lietuvoje vykęs ir LBF organizuotas boulingo 

renginys. Tuo galite įsitikinti peržiūrėję filmuotą medžiagą, kurią nesunkiai rasite LBF 

puslapyje.  

  

2020 metais Lietuvos boulingo federacija gavo didžiausią Valstybės paramą per savo gyvavimo 

istoriją (8721 eur), tačiau 2021 metai parodė, kad tai nėra riba LBF gavo dar beveik 1,5 karto daugiau lėšų 

(12393 eur). Be to, yra parengti ir preliminariai patvirtinti dokumentai papildomai paramai gauti (tiesa, ji jau 

persikels į ateinančių metų sezono finansus).  

2021 metų sezone pradėjome LBF atributikos (pradžioje rinktinės maikučių, tačiau tuo 

neapsiribosime) platinimą ir visos lėšos, gautos už šių maikučių pardavimą bus skirtos papildomam rinktinių 

finansavimui.  

 

 2020-2021 metų sezonas trumpai: 

- Surengtas Lietuvos boulingo asmeninio čempionato finalinis etapas, kuriame dalyvavo 47 stipriausi 

Lietuvos sportininkai (pernai metais 54). Sumažėjimą, manau lėmė finalinio čempioanto datos 
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pakeitimas dėl buvusių (Covid -19) suvaržymų.  Reikia pripažinti, kad ne visi sportininkai galėjo 

tinkamai pasiruošti LBČ arba suderinti vasarą suplanuotas atostogas ar kitus įvykius; 

- Lietuvos boulingo lygų varžybose startavo   38 komandos (pernai metais taip pat 38 komandos); 

- 2020-2021 metų Sezono licenciją įsigyjo 247 sportininkai (2019-2020 m – 257 sportininkai); 

- LBF deleguotas žaidėjas Laurynas Narušis, Lietuvos Radijo ir televizijos bei Lietuvos sporto 

federacijų sąjungos rengtuose Lietuvos sporto žvaigždžių rinkimuose pakartotinai gavo 

apdovanojimą: šį kartą apdovanotas bronzine žvaigžde (2020 metais buvo apdovanotas sidabrine 

žvaigžde); 

- Dėl pandemijos buvo atšauktos LBF renginių plane numatytos tarptautinės varžybos: 

a) Europos senjorų čempionatas ESBS; 

b) Europos jaunių čempionatas (perkeltas į 2021 metų rugsėjo mėnesį); 

c) Europos vyrų čempionatas (perkeltas į 2022 metų sausio mėnesį); 

d) Europos moterų čempionatas (perkeltas į 2022 metų vasario mėnesį); 

e) Pasaulio jaunių čempionatas  (atšauktas); 

f) Europos čempionų čempionatas (atšauktas); 

g) Pasaulio taurės turnyras (AMF); 

 

Kaip teigiamą LBF vadovybės darbo aspektą norėčiau pažymėti tai, kad per šiuos finansinius metus 

ženkliai sumažėjo skolininkų sąrašas: nuo 8343 eur ataskaitinių metų pradžioje iki 2591 eur metų pabaigoje.  

  

      

 

 

 

 

LBF prezidentas        Linas Sasnauskas 
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