puslapis

Lietuvos karate federacija
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto mokslo ir sporto specialistq rengimo bei jq tobulinimo pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'Karate treneri4 bei teisejy tobulinimo pletote

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017.01.02 - 2017.12.31

2.3. Projekto tikslas
Prisideti prie Lietuvos karate teisej4 bei treneri4 kvalifikacijos kelimo. Siekti pasisemti 2iniq i§ geriausiy uisienio §aliy
specialisty.

2.4. Projekto uidaviniai
2017 metals parengti 1 tarptautines kategorijos teisejq; organizuoti treneri4 seminarus Lietuvoje, dalyvaujant
geriausiems uisienio specialistams; dalyvauti teisejtj bei treneriy kursuose, kurie vyks vasario menesi Sofijoje, gegutes
menesi Turkijoje bei spalio menesi Egipte; surengti teisejy bei treneri4 seminar Lietuvoje.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
his projektas padety i§prgsti teisejy bei treneri4 kvalifikacijos kelimo finansines problemas. Kiekvienas metals Lietuvos
sportininkai dalyvauja jvairaus lygio tarptautinese vadybose bei dempionatuose. Lietuvoje kasmet vyksta jvairas
tumyrai, kuriuose Lietuvos teisejams tenka nemafas kruvis. Vasario menesj Sofijoje, gegtdes menesj Turkijoje, spalio
menesj Egipte bus vykdomi teisej9 bei treneri4 kvalifikacijos kelimo seminarai, kuriose yra britina, kad ne maiiau kaip 1
teisejas iglaikyty tarptautines kategorijos teisejo kvalifikacijos egzaminus. Lietuvos geriausi treneriai turety galimybe
sudalyvauti organizuojamuose seminaruose, kuriuos yes vieni i§ geriausiq §ios srities specialisty. Taip pat gio projekto
deka Lietuvoje bitty organizuotas treneri4 seminaras dalyvaujant specialistams i§ usienio.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
§is projektas yra skirtas Lietuvos karate teisejy bei treneri4 kvalifikacijai kelti, jame dalyvaus maliausiai 20 jvairaus
lygio teisojy i§ Lietuvos, bei apie 50 karate treneri4.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
Tesejaudami jvairaus lygio vadybose kaip Lietuvoje taip ir tdsienyje Lietuvos teisejai jgaus daugiau lgud i4 bei
patirties, ne maliau 1 teisejas iglaikys tarptautines kategorijos egzaminus ir ne maiiau kaip 20 teisejy patvirtins, ar jgis
respublikinj teisejo lygj. Karate treneriai pakels savo kvalifikacijg bei jgis naujy 2ini4 i§ geriausiy esienio specialisty.

2.8. Projekto tcstinumas
projektas yra testinis, nes reikalingas pastovus teisejtj bai treneri4 kvalifikacijos jgfid2i4 ir tobulinimo procesas, taip
pat karate teisejo kvalifikacijos ir lygio kelimas bei palaikymas.

Viso projekto suma (Eur):

44.000,00

Pr8oma is fondo suma (Eur):

27.000,00

