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ATASKAITA LASF METINIAM SUSIRINKIMUI 

Sveiki mieli kolegos aviamodeliuotojai, 

Lietuvos Aviamodelių Sporto Federacijai praėję metai buvo neįprasti kaip ir visiems dėl covid-19 

pandemijos. Gyvenimas apstojo, įvesti judėjimo bei veiklos apribojimai įvairiose valstybėse privertė 

FAI atšaukti visus pirmos bei antros kategorijos renginius bei anuliuoti visas aviamodeliavimo 

Pasaulio Taurės varžybų įskaitas. Beveik visi Pasaulio bei Europos aviamodeliavimo čempionatai 

buvo perkelti į 2021 metus, kai kurie visai atšaukti. Lietuvos atstovams pavyko sudalyvauti keliose 

tarptautinėse varžybose įvairose kategorijose, bet sportininkai vyko ten su tikslu pasitreniruoti bei 

pabendrauti su kitų šalių sportininkais. Treniruotės pavyko ir jose užimtos vietos džiugina mus. 

Dėl minėtų veiksnių pagrindinė aviamodeliuotojų veikla buvo sukoncentruota Lietuvoje. 2020 

metais LASF pravedė 7 Lietuvos čempionatus atskirose aviamodelių sporto klasėse, kuriuose 

sudalyvavo 143 sportininkai. Tikrai geras rodiklis, įvertinus, kad dalis sportininkų dėl karantino 

apribojimų ar buvimo rizikos grupėse varžybose nedalyvavo. Taip pat įvyko nemažai Lietuvos 

taurės etapų ir begalė treniruočių tobulinant ar reguliuojant naujai sukurtą techniką. Ir tai ne šiaip 

sau treniruotės – būtent technikos klausimais dirbo sportininkai praėjusiais metais. 

Tam buvo ir pakankamai laiko ir noro padaryti kažką naujo. Naujos kompozitinės medžiagos 

modelių gamyboje, kitokie gumos mišiniai laisvo skridimo aviamodelių varikliuose, begalė 

eksperimentų su kuro komponentais lenktyninių bei oro mūšio varikliuose, naujos modelių formos, 

kitokie propeleriai, kova dėl kiekvieno miligramo salės bei kambariniuose modeliuose bei pagerinto 

svorio centro paieškos ir daug dar ko ... O kur dar sukurti ir Lietuvoje pradėti gaminti anglies 

pluošto kompozitiniai sparnai laisvo skridimo aviamodeliams. Visa tai ir kita buvo pagrindinis 

variklis 2020 metų aviamodelių sporte. Šiuos patobulinimus sportininkai tikisi sėkmingai išbandyti 

jau šį sezoną. 

Nepamirštas ir bendradarbiavimas tarp federacijos narių ir Lietuvos mokyklų. Įvyko FAI 

tarptautinio vaikų piešinių konkurso nacionalinė atranka. Nugalėtojų darbai nusiųsti į FAI. Puiki 

pirma vieta atiteko Airidui Mikelaičiui (14-17 metų amžiaus kategorijoje). Nuostabus laimėjimas. 

Vyko kelios vaikų ir jaunimo supažindinimo su aviamodeliavimu programos, nors dėl pandemijos 

jos ir buvo pristabdytos. 

Labai noriu pasidžiaugti aktyvia LAK veikla. Turbūt pirmą kartą LASF nariai pasijautė reikalingi 

Lietuvos aeroklubui ir galintys pasidalinti savo patirtimi bei idėjomis svarstant įvairius klausimus 

tiek LAK taryboje tiek už jos ribų. Aktyvus ir skaidrus bendravimas yra labai teigiamas pokytis. 

Labai noriu padėkoti LAK Prezidentei Eglei Paužuolienei bei LAK tarybos nariams už produktyvų 

darbą. Tikiuosi ši gera tendencija išliks ir ateityje, o asmeninės ambicijos bus paliktos nuošalėje 

susitelkiant komandiniam darbui. 

Dėl asmeninių priežąsčių nusprendžiau nekandidatuoti į LASF prezidento postą. Linkui naujai 

išrinktam prezidentui tęsti gilias ir prasmingas LASF tradicijas bei aktyvius darbus. 

Linkiu Jums visiems šviesesnio sportinio sezono šiais 2021 metais, tikiuosi jis bus daug aktyvesnis 

ir produktyvesnis. Asmeniškai visiems linkiu daugiau šypsenos bei saugoti savo ir artimųjų sveikatą. 
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