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Bokso ir fitneso klubas "City Boxing"
(Parei§kejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir irangos isigijimas
(Fondo le§omis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Sporto inventoriaus jsigijimas

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis

1

2017 m. vasario - balandlio men. Planuojama jsigyti sertifikuotg grinds} dam ir jos komponentus. Inventoriaus
naudojimo laikotarpis - ne matiau nei 5 metai.

2.3. Projekto tikslas
Prisideti prie sportininkq sveikatos, gerovos glaikymo bei gerg sportinig rezultat4 uttikrinimo sporto treniruodig,
mokomqjg stovyklq ir vartybq metu.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Uttikrinti saugig ir aplinkai draugigkg clang sporto klubo sportininkams, varlybq ir mokomqjg stovyklq dalyviams. 2.
Laikytis tarptautiniq ir oficialiai reglamentuotg reikalavimq dangai. 3. Prisideti prie bokso sporto gakos vykstymo ir
populiarinimo, taikant sertifikuotas ir saugias sporto priemones bei irangg.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas

Sio projekto pagalba jsigijus naujg sporto klubo dangg, bus sukurta galimybe sportininkams treniruotis ne tik visus
tarptautinius standartus atitinkandioje bokso saleje, tadiau ir tausoti sportuojandigjg sveikatg. Sporto klube vykdomq
mokomqjg stovyklg metu, vartybq metu, danga yra vienas ig pagrindiniq aspektg, sglygojandiq (ne)gerus pasiekimus ir
rezultatus. Pabrottina, kad aukgta dangos kokybe, tinkama jos tekstfira, gaminimo ir kitos sglygos, itin veikia
sportuojantjjj, t.y. pastoviai judedamas, atlikdamas vienas kit sekandius pratimus ant nekokybigkos dangos, sportininkas
gana greitai pajunta skausmg sgnariuose, sausgysleje, jungiamuosiuose audiniuose ir pan. Tai reigkia, kad neturint
tinakamos jrangos ir/ar inventoriaus, sporto klubas nesukuria sglygq, kuriose bag jmanoma profesionaliai sportuoti. Tai
vel gi pagrindiia faktg, kad neefektyvus sportavimas ne sukuria prideting verte, gerus rezultatus, bet trikdo sveikat4,
alina organizing bei gvaisto sportuojandigig bei ji1 trenerig laikg. Tas pats pasakytina apie mokomqjg treniruodig ir/ar
vartybq organizavimg - esant nekokybigkai dangai, tai tymiai padidina galimybe atsirasti suteidimams ar kitokio

nohacifin nermlavimams (nreitesnic nei inrmtai nnovarpis ir kt.)

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Mokomgjg stovyklq, skirtq jvairig amtiaus grupiq ir lydiq (10-33 m.) asmeng rengimui bokso sporto gakos varlyboms.
rreniruodig organizavimas boksininkams (an iaus grupes 10-33 m.). Bokso sporto gakos varlybq organizavimas ir
vykdymas jvairiq amilaus (10-35 m.) grupiq ir lydig boksininkams. Reabilitacinig ar palaikomgjg treniruodig
organizavimas buvusiems sportininkams (30-50 m., vyrai, moterys). IS viso - 440-450 tmonig.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Tam, kad sportininkai galet4 maksimaliai ignaudoti ir efektyviai panaudoti savo sportinius gebejimus ir pasiekimus,
privalo buti sukurtos tobulos sglygos gig tikslg jgyvendinimui. Tikimasi sumatinti (kaip jmanoma daugiau, t.y. net 90
proc. )giuo metu datnai sulaukiam9 nusiskundim9 del prastos ir nekokybigkos dangos ir nusiskundimq del datng
sportininkq negalavimq. Taip pat, atnaujinus gj inventorig, tikimasi pritraukti daugiau bokso sporto gakos entuziastt1.
kurie pradet9 sportuoti gig sporto galcg. Tai brag puiki galimybe pritraukti naujg sportininkq ir tokiu bridu
bendradarbiauti su Lietuvos bokso federacija del boksininkq ugdymo.

2.8. Projekto totinumas
his projektas yra testinis. Kadangi 2016 m. klubui nebuvo skirtos logos ig Kuno kultiiros ir sporto remimo fondo, klubas
nuosavomis legomis jsigijo ringg, bokso magus ir kt. reikalingg inventorial. Danga yra svarbus ir didelis lingsnis link
klubo sporto jrangos projekto jgyvendinimo.
Viso projekto suma (Eur):

15 000,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

5 000,00

