2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos motociklų sporto federacija, Sodo g. 175, Šiauliai, 8-685 75455, info@lmsf.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

290641260
(juridinio asmens kodas)

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis
priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2
Tikslas: Motociklų sporto vystymas, plėtra
ir populiarinimas
Uždaviniai:
1. Vystyti įvairias motociklų sporto šakas bei
jas populiarinti, vykdyti Lietuvos ir Europos
čempionatus
2. Į motociklų sportą pritraukti daugiau vaikų,
rengti jaunuosius sportininkus, skatinti
nepilnamečių užimtumą.

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma įgyvendinimui Priemonės
įgyvendinimui
sporto inventoriaus, sporto
valstybės
skiriamų įgyvendinimui
reikalinga
įrangos ar tikslinės
biudžeto lėšų nuosavų ir skiriamų kitų
suma (4+5)
transporto priemonės*
suma (Eur) (ar) kitų lėšų lėšų šaltiniai
(Eur)
pavadinimas ir planuojamas
suma (Eur)
šio turto naudojimo
terminas
3
4
5
6
7

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

3. Prisidėti prie saugaus eismo skatinimo ir
avarijų keliuose prevencijos veiksmų
4. Šviesti sportininkus, trenerius, visuomenę
apie sąžiningą sportą, dopingo žalą
5. Skatinti sportininkų ir tuo pačiu visuomenės
domėjimąsi elektriniais motociklais ir
aplinkosauga
6. Skatinti mototurizmą Lietuvoje
Priemonės:
1
1.1. Pritraukti daugiau sportininkų,
organizuojant kokybiškus Lietuvos motociklų
sporto čempionatus, tarptautines varžybas,
lygas.

15000,00

Dalyvaujančių
LMSF renginiuose
skaičiaus augimas iki
5%
Ne mažiau kaip 30
publikacijų per
metus ir ne mažiau
kaip 100 įrašų
soc.tinkluose.

5160,00

1-3 stovykolos,
dalyvaujančių
skaičius didės 5 %

4640,00

1-3 saugaus eismo
renginiai

1000,00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos
16800,00

7200,00

1.2. Vykdyti reklamos, ryšių su visuomene
veiklas, pritraukti rėmėjų, jiems suteikiant
pridėtinę vertę

24000,00
Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

10000,00
1.3. Organizuoti vaikų stovyklas, skatinti kitas
organizacijas, kad rengtų būrelius ir tokias
stovyklas, suteikti paramą.

3510,00

1.4. Skatinti ir prisidėti prie socialinių, saugaus
eismo skatinimui skirtų renginių.
1.5. Organizuoti kursus, seminarus su
antidopingo agentūros darbuotojais
1.6. Dalintis mototurizmo maršrutais su LMSF
ir tarptautiniėmis federacijomis, organizuoti
mototurizmo renginius
Viso:

5000,00
Nuosavos ir
rėmėjų lėšos
1650,00

3460,00

1180,00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

700,00

300,00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

2000,00
36470,00

1000,00
16330,00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

3000,00
52800,00

1-2 seminarai
2-3 mototurizmo
renginiai Lietuvoje

Tikslas: Motociklų sportininkų
meistriškumo lygio didinimas, geresnės
sąlygos sportininkams atstovauti Lietuvą
Pasaulio ir Europos čempionatuose, kitose
tarptautinėse varžybose.
Uždaviniai:
1. Sportininkų (įskaitant ir jaunuosius)
laimėjimų didinimas Pasaulio bei Europos
čempionatuose, taurėse, lygose ir kt. aukšto
lygio varžybose
2. Suteikti sporto medicinos informaciją sporto
meistriškumo vystymui.
3. Deleguoti sportininkus dalyvavimui aukšto
lygio varžybose ir treniruočių stovyklose
2 4. Pagerinti motociklų sporto technikos
transportavimo sąlygas
Priemonės:
1.1. Deleguoti sportininkus (įskaitant
jaunuosius) atstovauti Lietuvą Pasaulio bei
Europos čempionatuose, taurėse, lygose ir kt
aukšto lygio varžybose.

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos
24100,00

1.2. Bendradarbiauti su sporto medicinos
įstaigomis, Lietuvos sporto universitetu ir kt.
sporto specialiostais.

2500,00

1.3. Dalyvauti aukšto lygio varžybose ir
treniruočių stovyklose, suteikiant finansinę
paramą ir konsultacijas.

11300,00

1000,00

35400,00
Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

3500,00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos
Viso:

7000,00
33600,00

3000,00
15300,00

10000,00
48900,00

Deleguoti iki 20
sportininkų ir 1
komandą į Europos
ir pasaulio
čempionatus
Rinktinės narių
sporto medicinos
tyrimai
Rinktinės narių ir
kandidatų
treniruočių
stovyklos

Tikslas: Motociklų sporto specialistų
kvalifikacijos kėlimas
Uždaviniai:
1. Tarptautinės ir nacionalinės katerijos teisėjų
skaičiaus didinimas
2. Trenerių kvalifikacijos kėlimas
tarptautiniame lygmenyje, kvalifikuotų
trenerių skaičiaus didinimas
3. LMSF delegatų dalyvavimas FIM ir FIM
3 Europe veikloje
4. Bendradarbiavimas su Lietuvos sporto
universitetu ir kt. sporto institucijomis
Priemonės:
1.1. Dalyvauti tarptautinės motociklų
federacijų FIM ir FIM Europe veikloje,
seminaruose ir mokymuose
1.2. Deleguoti teisėjus ir trenerius į
kvalifikacijos kėlimo mokymus, organizuoti
teisėjų mokymo seminarus

9400,00

Viso:

5300,00
14700,00

4600,00

2700,00
7300,00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos
Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

14000,00

8000,00
22000,00

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

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

84770,00

38930,00

123700,00

15 kongresų,
mokymų, seminarų
2-5 mokymai,
seminarai

Vystyti įvairias motociklų sporto šakas bei jas populiarinti. Į motociklų sportą pritraukti daugiau vaikų, rengti jaunuosius sportininkus, gerinti nepilnamečių
užimtumą. Didinti motociklų sportininkų meistriškumo lygį ir sudaryti geresnes sąlygas sportininkams atstovauti Lietuvą Pasaulio ir Europos čempionatuose, kitose
tarptautinėse varžybose. Kelti motociklų sporto specialistų – trenerių, teisėjų, organizatorių, vadybininkų – kompetenciją; didinti tarptautinės bei nacionalinės
kategorijos teisėjų skaičių; atstovauti Lietuvą FIM, FIM Europe komisijose. Nuolat tobulinti žinias, dalyvauti tarptautiniuose seminaruose, kongresuose, konferencijose
ir kitose renginiuose apie motociklų sportą. Su savo nariais, organizuoti Lietuvos motociklų sporto varžybų čempionatus, taip pat bendradarbiaujant su kitų šalių
federacijomis organizuoti bendrus Lietuvos, Latvijos, Estijos, čempionatų etapus, pritraukiant kuo daugiau didelio meistriškumo sportininkų, žiūrovų, rėmėjų. Lietuvoje
organizuoti Europos čempionatų etapus ir didinti Lietuvos patrauklumą tarp užsienio sportininkų ir organizacijų. Gerinti saugumą sporto varžybų ir treniruočių metu.
Prisidėti prie saugaus eismo skatinimo ir avarijų keliuose prevencijos veiksmų. Šviesti sportininkus, trenerius, visuomenę apie sąžiningą sportą, dopingo žalą. Skatinti
sportininkų ir tuo pačiu visuomenės domėjimąsi elektriniais motociklais ir aplinkosauga. Atgaivinti Lietuvos motociklų sporto istoriją, viešinti ją. Skatinti mototurizmą
Lietuvoje.
Pareiškėjo vardu:
Prezidentas

Robertas Benediktavičius
A. V.

