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Lietuvos kyokushin karate federacija
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir frangos jsigijimas
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA gYMAS
.
2.1. Projekto pavadinimas

1 Specialios sporto jrangos jsigijimas
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
(Nuo 2017 01 02 iki 2017 12 31

2.3. Projekto tikslas
I) Didinti Lietuvos kyokugin karate sportininkq meistrigku ► nq, sudarant geresnes sqlygas treniruotis naudojant
specialu inventoriq. 2)Didinti aukg6iausios kokybes kategorijos inventoriaus kiekj, taip gerinti Lietuvoje
vykdomu vailyb4 teisejavimo kokybg panaudojant giuolaikigkas technologijas.

2.4. Projekto uldaviniai
Isigyti naujq sportini inventoriq ir specialiq jrangq, kiwi bus naudojama vaik4, jaunu6i4 ir jauniq treniruodi4 bei
vaitybu metu;
naudoti jsigyta inventoriq ir jrangq visuose federacijos organizuojamose vadybose nema2iau kaip penkerius metus;

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Sio projekto jgyvendinimas padetu siekti kiokugin karate tolimesnei pletrai Lietuvoje, nari4 masigkumo augimui. Bus
isigyta specializuota elektronine jranga ir inventorius, kuri padetu organizavimui ir pravedimui jvairaus lygio vallybq
Lietuvoje. Taip pat Si jranga padetu igsprgsti teisejavimo objektyvumo problemas vadyb4 metu. Naudojant giq
elektroning jrangu sumeetu vaiku traumatizmas. Sis projektas yra ilgalaikis ir yra skirtas pla6iai visuomenei. Siuo metu
kiokugin karate Lietuvoje sportuoja virg 6 takstan6i4 jvairaus andiaus 2monit).

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Si projekt4 vykdys Lietuvos kyokushin karate federacija. Jis yra skirtas vaikq, jaunu6i4 ir jauni4 andiaus grupiq
kiokugin karate sportininkams is visos Lietuvos, atidius nuo 8 iki 18 metu. Apie gj projektq tiesiogiai sidinot4 pladioji
Lietuvos visuomene , karate sporto vaitybos vykt4 panaudojant naujausiu elektroning irangq.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
Pagrindine gio projekto igyvendinimo nauda, tai visuomenes fizinio aktyvumo skatinimas ir sveikatinimas, vaik4 ir
jaunimo idimtumas, bei saugus sportavimas.1sigijus giq sporting jrangu pagerett) variybq organizavimo kokybe,
padidetu sportuojandiqj4 saugumas, atsirastq daugiau galimybi4 pritraukti dar daugiau vaila4 it jaunimo j sporto sales.
Karate sporto pletros skatinimas tures ilgalaikg nauda Lietuvos visuomenei.

2.8. Projekto testinumas
Sis projektas yra ankstesniq Lietuvos kyokushin karate federacijos vykdyt4 projektu bei program4 tgstinumas ir yra

ilgalaikis. Numatoma, kad giuo projekto deka jsigytq speciali elektronine irangq ir inventorius bus toliau naudojami
federacijos organizuojamose vadybose nemaliau kai penkeri metal.

Viso projekto suma (Eur):

30.000,00

Pragoma is fondo suma (Eur):

2c.000.00

