2020 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacija, K. Donelaičio 48/50, LT44221-Kaunas,
tel.:+370 685 81775, el.paštas: smartinkiene@gmail.com
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

191926699
(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
2.1. LKKRF pagrindinis tikslas – koordinuoti LKKRF narių veiklą, atstovauti LKKRF narių interesams ir juos ginti ar
tenkinti kitus viešuosius interesus. Įgyvendindama šį tikslą LKKRF:
2.1.1. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamentu ir prisideda vykdant kūno kultūros ir sporto
plėtros, didelio meistriškumo sportininkų rengimo programas, plėtoja sporto visiems veiklą;
2.1.2. rengia ilgalaikes kultūrizmo ir fitneso bei kūno rengybos (sveikatingumo) plėtros programas ir jas įgyvendina, ieško rėmėjų
savo veiklos programoms įgyvendinti;
2.1.3. vykdo Lietuvos Respublikos čempionatus, pirmenybes, taurės ir kitas varžybas;
2.1.4. organizuoja rinktinių rengimą ir dalyvauja svarbiausiose tarptautinėse varžybose;
2.1.5. atstovauja ir gina narių teises bei interesus valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, visuomeninėse ir tarptautinėse
organizacijose;
2.1.6. LKKRF nariams nemokamai teikia informacines, konsultacines ir kitas paslaugas.
2.2. LKKRF turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę ir komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams ir yra
reikalinga jos tikslams pasiekti. LKKRF gali vykdyti tokią komercinę veiklą:
2.2.1. leidybinė veikla (58);
2.2.2. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos (18.1);
2.2.3. įrašytų laikmenų tiražavimas (18.20);
2.2.4. reklamos agentūrų veikla (73.11);
2.2.5. kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla (79.1);
2.2.6. sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);
2.2.7. sporto įrenginių eksploatavimas (93.11);
2.2.8. kūno rengybos centrų veikla (93.13);
2.2.9. kita sportinė veikla (93.19);
2.2.10. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29).
2.3. LKKRF vykdo kitas funkcijas, kurios reikalingos numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
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3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų
poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2
Dalyvavimas tarptautinėse varžybose
Uždaviniai:
1. Dalyvavimas Europos čempionatuose

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Priemonės
Priemonės
Prašoma įgyvendinimu
sporto inventoriaus, sporto
įgyvendinimu įgyvendinimui
Priemonių
valstybės
i skiriamų
įrangos ar tikslinės
i skiriamų
reikalinga
įgyvendinimo
biudžeto lėšų nuosavų ir
transporto priemonės*
kitų lėšų
suma (4+5)
terminai
suma (Eur) (ar) kitų lėšų
pavadinimas ir planuojamas
šaltiniai
(Eur)
suma (Eur)
šio turto naudojimo
terminas
3

4

5

6

7

2. Dalyvavimas pasaulio čempionatuose
3.
...
Priemonės:
1
1.1. Dalyvavimas Europos suaugusių
čempionate
1.2. Dalyvavimas Europos jaunimo
čempionate
1.3. Dalyvavimas pasaulio suaugusių
čempionatuose
1.4. Dalyvavimas pasaulio jaunimo
čempionatuose

20000,00
10000,00
30000,00
10000,00
Viso:

70000,00

4000,00

nuosavos lėšos

24000,00

4000,00

nuosavos lėšos

14000,00

4000,00

nuosavos lėšos

34000,00

4000,00
16000,00

nuosavos lėšos

14000,00
86000,00

gegužės 31 d.
gegužės 31 d.
lapkričio 30 d.
spalio 31 d.

Tikslas: pasirengimas ir atranka į tarptautines
varžybas
Uždaviniai:
1. MTS prieš Europos ir pasaulio čempionatus
2. Nacionalinių varžybų surengimas
3.
2
...
Priemonės:
1.1. Mokomosios treniruočių stovyklos

15000,00

1.2. Suaugusių čempionatas
1.3. Jaunimo pirmenybės
1.4. Lietuvos taurės varžybos

5000,00
3000,00
5000,00
28000,00

Viso:
Tikslas: Kvalifikacijos tobulinimas
Uždaviniai: Seminarų vykdymas
1.
2.

15000,00
3000,00
2000,00
3000,00
8000,00

nuosavos lėšos
rėmėjų lėšos
rėmėjų lėšos

8000,00
5000,00
8000,00
36000,00

I pusmetis ir
antras pusmetis

3.
...
3

1.1. Teisėjų seminaras

1000,00

500,00

nuosavos lėšos

1500,00

I pusmetis ir II
pusmetis

1.2. Trenerių seminaras

1000,00

500,00

nuosavos lėšos

1500,00

II pusmetis

...
Viso:

2000,00

1000,00

0,00
3000,00

…
Iš viso:

100000,00

25000,00

125000,00

*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės
naudojimo tikslas.

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.
Programos tikslai: pasiruošimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose, nacionalinių varžybų
vykdymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Šiems tikslams pasiekti numatyta 2 MTS, išvykos į
pasaulio ir Europos visų amžiaus grupių čempionatus, Lietuvos čempionato,jaunimo pirmenybių
ir taurės varžybų organiavimas, teisėjų ir trenerių seminarų surengimas.

Pareiškėjo vardu:
LKKRF prezidentė
__________________________
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

_________________
(parašas)

Sandra Martinkienė
____________________
(vardas, pavardė)

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

Užimta: 1-2 vietos
ir 3-5 vietos
Užimta: 1-3 vietos
Užimta 1-3 vieta
Užimta 3-5 vieta

Surengtos 2 MTS
80 dalyvių
60 dalyvių
90 dalyvių

2 seminarai.
Kiekviename
dalyvaus po 20
teisėjų ir trenerių
Dalyvaus 20
trenerių

