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Lietuvos bokso federacija
(Paregkejo pavadinimas)

Sporto mokslo ir sporto specialistu rengimo bei tobulinimo pletote
(Fondo Idomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRIOYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

l Bokso sporto §akos teisejq ir treneriq kvalifikacijos kelimo kursai
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12017 kovo 01 - lapkridio 30 d.

2.3. Projekto tikslas
Pagerinti bokso sporto teisejt4 ir treneriq 2inias it igudtius tarptautiniuose kursuose, siekiant gauti auk§tesnes
kvalifikacines kategorijas.

2.4. Projekto uidaviniai
1. I§sMsti teisejus ir trenerius, turindius 1* ir 2* bei nacionalines kategorijas tobulinti igudlius tarptautinius kursus. 2.
Suteikti galimybg naciolines kategorijos teisejams ir treneriams jgyti 1* tarptauting kategorij4. 3. 2* teisejams ir
treneriams kvalifikacijos kelimo kursuose, suteikus 3* kategorij4, taip jgyjant galimybg atstovauti Lietuvq Europos it
pasaulio dempionatuose.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Projektas yra svarbus tuo, kad teisejai ir treneriai, turintys nacionalines, tarptautines 1*, 2* kategorijas, tur6tq galimybes
tobuleti ir jgauti reikiam4 kategorij4 vykti j numatytus renginius - Europos ir pasaulio dempionatus. Tik 3* tarptauting
kategorijg turintys teisejai gali teisejauti tokio Iygio vartybose, ir tik 3* tarptauting kategorijq turintys treneriai gali jose
dalyvauti kartu su savo sportininkais (t.y. ban prie ringo). Labai svarbus postamis yra ir tiems asmenims, kurie turi tik
nacionaling kategorij4. 1* tarptautines kategorijos suteikimas jiems leidlia praplesti savo trenerio darbo ir teisejo veiklos
ribas ir galias.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto tiksline grupe - 5 teisejai ir 5 treneriai (amtiaus intervalas: 23-55 m.), turintys neaukttesne nei nacionaling, 1*
it 2* tarptauting kategorija. jgavus reikalingas kategorijas, treneriai ir teisejai tures galimybg teisejauti aukttesnio Iygio
vartybose bei tuo padiu asistuoti savo sportininkus vartybose.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
jgavus reikiamas kategorijas, teisejai ir treneriai tures galimybg praplesti savo veiklos ribas, kas tuo pgiu jiems leis ne
tik kelti kvalifikacij4 kaip specialistams, tadiau, pavyzdtiui, treniravimo tinias panaudoti praktitkai, tuo prisidedant prie
bokso sporto takos populiarinimo it sklaidos. Teisingas teisejo darbas uttikrina kolcybitk4 darb4 vartybose. Aukitos
kategorijos teisejo kveitimas vartybas, tymiai palengvina vartybu organizatoriaus rfipestj, atsitvelgiant j tai, kad
nereikia tokios pgios kategorijos teisejo kviestis i§ utsienio, kas sumatina vartyb4 organizatoriaus kattus.

2.8. Projekto tgstinumas
Projektas yra testinis. Lietuvos bokso federacija jau elle mettl siundiu savo letomis oficialius asmenis tobulintis ir kelti
kvalifikacijas.

Viso projekto suma (Eur):

20.000,00

Pratoma ig fondo suma (Eur):

10.000,00

