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Найменування федерації
Федерація хокею на траві
Федерація важкої атлетики
Федерація триатлону
Федерація швидкісного
катання
Федерація боксу
Федерація ковзанярського
спорту
Спілка стрільби
Федерація спортивного
рибальства
Федерація водного поло
Федерація гімнастики
Асоціація хокею
Спілка шахових
композиторів
Федерація футболу
Федерація самбо
Асоціація керлінгу
Федерація триатлону
Федерація гандболу
Федерація тхеквандо
Федерація легкої атлетики
Федерація лучників
Спілка тенісу
Спілка веслування на
каное і байдарках
Асоціація спілки
настільного тенісу
Федерація спортивного
орієнтування
Федерація мотоциклетного
спорту
Федерація скелелазіння

Ел. пошта:
info@zoles-riedulys.lt
satletika@lsaf.lt

Федерація заочних шахів
Федерація веслування
Федерація велосипедного
спорту
Федерація регбі
Федерація кікбоксингу

korchess@googlemail.com
info@lif.lt

Федерація муай тай
33 Федерація фехтування

info@triatlonas.lt
info@speedskating.lt
macianskas.donatas@gmail.com
lsf.secretariat@gmail.com
info@saudymosajunga.lt
tomasbudas@inbox.lt
office@lvfed.lt
info@gimnastika.lt
g.secretary@hockey.lt
vsatkus@yahoo.com
info@lff.lt
info@sambo.lt
vz@curling.lt
erlandaspet@gmail.com
info@rankinis.lt
taekwondolt@yahoo.com
info@laf.lt
info@archery.lt
virginija@tennis.lt

Номер телефону
+37068759588
+37061632721
+37060676384
+37065236601
+37068757019
+37069411300
+37067209655
+37062062118
+37069807552
+37069637663
+37069836225
+37068379498
+37052638741
+37052163926
+37065900803
+37061019313
+37068272814
+37067021701
+37065028205
+37067636948
+37069400761
+37067092625

info@canoe.lt
+37061812300
info@stalotenisas.lt
+37062024554
info@orienteering.lt
+37068575455
info@lmsf.lt
prezidentas@laipiojimofederacija.lt

info@ldsf.lt
info@regbis.lt
info@kickboxing.lt

+37065771263
+37069905545
+37067452688
+37069846020

andrejus@muaythai.lt

+37064443615
+37069910666
+37067547479

vytautas.polujanskas@gmail.com

+37067140043

34 Асоціація лижного спорту
35 Федерація плавання
36 Федерація бодібілдингу і
фітнесу
37 Федерація моторних човнів
38 Федерація автомобільного
спорту
39 Федерація шахів
40 Федерація спортивної
боротьби
41 Федерація сучасного
п'ятиборства
42 Федерація спортивних
гідроциклів
43 Асоціація бейсболу
44 Аероклуб
45 Федерація літаючих дисків
46 Федерація карате
47 Федерація спортивного
танцю
48 Федерація пулу
49 Федерація гольфу
50 Федерація баскетболу
51 Федерація боулінгу
52 Федерація бадмінтону
53 Спілка вітрильного спорту
54 Федерація шахів
55 Федерація перетягування
каната
56 Асоціація водних лиж
57 Федерація кінного спорту
58 Федерація софтболу
59 Федерація волейболу
60 Федерація кіокушинкай
карате
61 Федерація біатлону
62 Федерація дзюдо
63 Федерація більярду
64 Федерація спортивного
універсального бою
65 Національна федерація
боротьби

+37062587275
remigijus.arlauskas@spaineta.lt
emilis.vaitkaitis@ltuswimming.com +37065758542
+37069932433
smartinkiene@gmail.com
+37066561041
lmf.info@yahoo.com
+37037787534
lasf@lasf.lt
+37069811110
r.paskauskas@backonys.lt
+37066737070
info@imtynes.lt
+37064099999
info@pentathlon.lt
+37068672250
tomas@ecobaltic.lt
+37069999444
lietuvos.beisbolas@gmail.com
+37052123920
info@aeroclub.lt
+37061255088
lsdfederacija@gmail.com
+37069808099
a.valuntonis@yahoo.com
+37068759077
office@dancesport.lt
+37068657573
pulofederacija@gmail.com
+37065744653
info@golfofederacija.lt
+37037787766
office@ltu.basketball
+37069818781
info@lbf-bowling.lt
+37067270222
president@badminton.lt
+37069952401
info@lbs.lt
+37062078288
info@chessfed.lt
+37068408078
virvelietuvoje@gmail.com
+37069935500
vandensslidinejimas@gmail.com
+37062704038
info@equestrian.lt
+37061541072
dianapupi@gmail.com
+37065501552
info@ltf.lt
+37069808099
info@kyokushin.lt
info@biathlonLTU.com
info@judo.lt
paulius@lbf.lt

+37052796708
+37065788550
+37068790641
+37067197309

info@unifight.lt
gvileita@yahoo.com

+37061233272

