puslapis

Lietuvos bokso federacija
(PareiSkejo pavadinimas)

Sporto visiems sajadIio pletote
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
!Bokso sporto §akos populiarinimas moksleiviu tarpe

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12016 balandlio 01 - rugsejo 30 d.

2.3. Projekto tikslas
Populiarinti boksa visoje Lietuvoje, supa2indinti vaikus su bokso treniruotemis ir fizinio aktyvumo teikiama nauda,
skatinti skirtingu lydiu Lietuvos moksleivius u2siimti olimpine sporto §aka — boksu, skatinti bendra vaiku ir jaunimo
uimtuma ir sveika avvenimo bada.

2.4. Projekto uldaviniai
Surengti bendro lavinimo mokyklose parodomasias bokso

treniruotes kartu su garsiausiais §alies boksininkais ir Lietuvos
bokso rinktines treneriais, sudaryti galimybes vaikams nemokamai apsilankyti ju miestuose ar miesteliuose vykstandiose
bokso treniruotese, rengti vieas bokso treniruotes gyventojq gausiai lankomose vietoje ir masiniuose sporto renginiuose,
sudaryti galimybe treniruotes lankantiems vaikams nemokamai apsilankyti Lietuvos bokso dempionate.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Vieos bokso treniruotes bendrojo ugdymo molcyklose, vaikq ir jaunimo supaiindinimas su bokso sporto §aka irk!
miestuose ar miesteliuose vykstandiomis bokso treniruotemis, treneriais, moksleiviq susitikimu su garsiausiais Lietuvos
boksininkais organizavimas, yak' apsilankymo Lietuvos bokso dempionate organizavimas.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto tikslint grupe - jaunuoliq am2iaus grupiq (jaunudiai 13-14 m., jauniai 15-16 m., jaunimas 17-18 m., bei lydiu
(vyrai ir moterys boksuojasi visose amiiaus grupese) moksleiviai, kuriuos galima sudominti ir pritraukti sportuoti bokso
sporto §aka.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
is seminaras pades populiarinti bokso sporto §alcq Lietuvos formalaus §vietimo sistemoje, apie j4 sulinos daugiau
Lietuvos moksleiviq, kurie igijg praktiniu ir teoriniu iyniu ateis sportuoti bokso sporto galc4 pas bokso specialistus.
Bokso sporto §akos populiarinimas ir pletra Lietuvos moksleiviu tarpe. Visuomenes dalies (jaunuoliq) sudominimas
sportu ir skatinimas uisiimti olimpine sporto §aka, boksu, skatinimas aktyviai judeti, sveikos gyvensenos skatinimas,
nusikalstamumo prevencija.

2.8. Projekto totinumas

i

Projektas yra testinis. Projektas vykdomas nuo 2015 meta. 2016 metais jis buvo remiamas Kano kultaros ir sporto
departamento Idomis.
Viso projekto suma (Eur):

15.000,00

Pragoma i§ fondo suma (Eur):

10.000,00

