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Sporto klubas "Coffee Racers"
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir irangos isigijimas
(Fondo Itomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Auto ir Moto variybq organizavimui reikalingos jrangos jsigijimas

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
Projekto jgyvendinimo laikotarpis - nuo 2017-01-01 iki 2017-04-01. Per tj laikotarpj numatoma jsigyti laiko matavimo
jrangq, skirtq 2iedu vaiiuojandiq motorinio (auto ir moto) sporto transporto priemoniq rats} jveikimo laikams matuoti.
lranga susideda
1 vnt. - laiko matavimo dekoderis, 1 vnt. - laiko matavimo kilpa su maitinimu, 1 vnt. - testinis laiko
matuoklis, 150 vnt. - laiko matuokliq, 1 vnt. - programines jrangos. Numatomas jgyto inventoriaus naudojimo terminas 5 metal, kadangi po tiek laiko reikes keisti laiko matuokliq baterijas. Jei po 5 metq baterijos bus veikiandios, jranga bus

2.3. Projekto tikslas
Projekto tikslas - prisideti prie Sporto klubo "Coffee Racers" technines bazes ir populiarinti auto ir moto sportq bei
didinti tit} sporto tab.! prieinamumq. Technine baze bus naudojama tiek motociklq, tiek automobiliq sporto renginiuose
(jskaitant ir federacijq organizuojamus renginius).

2.4. Projekto uidaviniai
1. f sporto klubo "Coffee Racers" organizuojamus sporto renginius Nemuno Tiede bus sukviediama daugiau dalyviq. 2.
Bus matuoajmas laikas motociklininkq renginiuose kartodromuose (Aukttadvario kartodrome kiekvienq sekamdienj ir
pirmadienj, Elektrenq kartodrome ir Kurtenq autodrome). Tokiu bildu daugiau dalyviq dalyvaus motociklq sporto
renginiuose ir taip bus populiarinamas motociklq sportas. 3. Padidinus konkurencija laiko matavimo srityje atpigs Dios
paslaugos galutiniams varototojams, todel atsiras daugiau auto ir moto sporto renginiq bei tiketina. kad atpigs startiniai

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Sporto klubas "Coffee Racers" yra didiausias plento moto renginiq organizatorius Baltijos valstybese, kuris
suorganizuoja apie 20 renginiq, skirts} plento motociklams, kasmet. Tam, kad renginiai butt} efektyviis ir kuo daugiau
imoniq ateitq j moto sportq, turi buti matuojami rah! jveikimo laikai. Tai yra pagrindinis varymosi matmuo motociklq
ir automobiliq sporte (neskaitant kai kuriq kits} taku). lsigijus laiko matavimo jranga, bus paprasdiau spresti laiko
matavimo klausimus, bei bus pateikiama kokybitka paslauga galutiniam vartotojui, t.y. tiek sportininkams, nes bus
chronometuojami sporto renginiai, tiek megejams, kurie tik planuoja pabandyti ir tik tada ateina j motosporta. Taip pat,

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Tiksline grupt - sporto klubo "Coffee Racers" dalyviai, kurie dalyvauja must} organizuojamuose renginiuose.
Kiekvienam renginyje, vylcstandiame Nemuno liede dalyvauja apie 100 dalyviq. Kartodromuose dalyvauja apie 50
dalyviq kiekviename renginyje. Visi dalyviai yra sportininkai, dalyvaujantys Lietuvos dempionatuose, bei megejai, kurie
pabande tokj uisiemima pereina it megojitko sporto j profesionalujj. Vietinimo metu apie renginius suiinos plati

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
1. Moto renginiq dalyviq skaidius padides iki maksimalaus, t.y. 120 dalyviq renginiuose Nemuno 2iede ir 70 dalyviu
renginiuose kartodromuose. 2. Atpigs startiniai mokesdiai dalyviams, todel bus labiau prieinamas moto sportas, kuris
esmes yra labai brangus. 3. Laiko matavimas bus pasitilytas ir kitoms auto ir moto takoms del ko sumales organizatoriu
sanaudos, todel tiketina, kad atpigs startiniai mokesdiai kitose moto sporto takose. 4. padauges dalyviu auto ir moto

2.8. Projekto totinumas
jsigijus laiko matavimo jrangq, bus galima pletoti jos programinj palailcyma, t.y. suprogramuoti gyvtl rezultatti
pateikima tinkalapiuose, kur visi norintys it bet kurios vietos gales sekti auto ir moto renginiq eig4. Taip pat vystyti
sistem4 taip, kad auto ir moto sporto sistema butt} perkeliama j elektronine erdvc, t.y. visi dalyviai galotq pildyti savo
korteles internete, galotq turoti individualius laiko matavimo daviklius, kur bitty matomas dalyviq profilis, technika,
licencijos. Be to, j i4 sistem4 galetti buti integruojama ir teisejth dirbandiq auto ir moto sporto renginiuose, sistema,
kur matytusi konkretus teisejai, kokiuose renginiuose jie dirbo, atisliepimai apie juos ir kita organizatoriams aktuali

Viso projekto suma (Eur):

23,597.00

Pratoma it fondo suma (Eur):

15,250.00

