Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro
2020 m. vasario d. įsakymu Nr. V(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)
SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos motociklų sporto federacija, Studentų g. 65, Kaunas, Kauno mokslo ir technoligijų parkas, 8-685 75455, info@lmsf.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

290641260
(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
Lietuvos motociklų sporto federacija organizuoja Lietuvos Respublikos motociklų sporto čempionatus, pirmenybes, kitas varžybas bei sporto renginius, susijusius su
motociklų sportu ir (ar) mototurizmu; rengia regioninių sporto bazių išdėstymo planą, vykdo trasų licencijavimą ir atestavimą, sportininkams išduoda licencijas;rengia
mototurizmo bazes ir maršrutus;vaikų sportą mokyklose, rengia ir vykdo programą „Motociklų sportas visiems"; sudaro kasmetinį motociklų sporto renginių Lietuvos
Respublikoje kalendorių, registruoja rekordus ir geriausius sportinius rezultatus; sudaro ir tvirtina Lietuvos motociklų sporto rinktines dalyvavimui tarptautinėse
varžybose, rengia tarptautines varžybas ir čempionatus; pasirašo sutartis su motosporto rėmėjais bei varžybų rengėjais ir organizatoriais; rengia trenerius ir kelia jų
kvalifikaciją; ruošia motosporto teisėjų rengimo programą, vykdo jų atestaciją; steigia motosporto mokyklas, tvarko motociklų sporto apskaitą, organizuoja kursus,
seminarus, sporto stovyklas ir kitus teorinius bei praktinius mokymus; platina informaciją, gaunamą iš FIM ir FIM Europe, leidžia LMSF informacinį biuletenį,
bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais teikia informaciją Švietimo mokslo ir sporto ministerijai.
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

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma
įgyvendinimui
sporto inventoriaus, sporto
valstybės
skiriamų
įrangos ar tikslinės
biudžeto lėšų nuosavų ir (ar)
transporto priemonės*
suma (Eur) kitų lėšų suma
pavadinimas ir
(Eur)
planuojamas šio turto

Priemonės
įgyvendinimui
skiriamų kitų
lėšų šaltiniai

Priemonės
Priemonių
Priemonių
įgyvendinimui
įgyvendinimo
įgyvendinimo
reikalinga
terminai
vertinimo kriterijai
suma (Eur)

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2
Tikslas: Kelti motociklų sporto varžybų
organizavimo ir vykdymo kokybės lygį bei
sukurti platesnes galimybes aukšto
meistriškumo sportininkams
profesionaliai treniruotis ir dalyvauti
Lietuvos čempionatuose.
Uždaviniai:
1. Vystyti įvairias motociklų sporto šakas bei
jas populiarinti, vykdyti Lietuvos
čempionatus
2. Į motociklų sportą pritraukti daugiau
vaikų, rengti jaunuosius sportininkus, skatinti
nepilnamečių užimtumą.
3. Šviesti sportininkus, trenerius, visuomenę
apie sąžiningą sportą, dopingo žalą, rengti
seminarus, mokymus
...
Priemonės:

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

3

4

5

Priemonės
įgyvendinimui
skiriamų kitų
lėšų šaltiniai

6

Priemonės
Priemonių
Priemonių
įgyvendinimui
įgyvendinimo
įgyvendinimo
reikalinga
terminai
vertinimo kriterijai
suma (Eur)

7

8

1

1.1. Užtikrinti visų amžiaus grupių Lietuvos
Čempionatų, Taurės varžybų, Europos
Čempionatų bei tarptautinių varžybų
organizavimą ir vykdymą, skatinti
sportininkų dalyvavimą. Organizuoti
Europos Motokroso Čempionatų etapus,
Cross Country Taurės etapus. Organizuoti
Lietuvos Motokroso, Enduro, Cross country,
Hard Enduro, Baja, Plento žiedinių
lenktynių, Supermoto, Motobolo
Čempionatus bei kitas motociklų sporto
varžybas.

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

30000.00

15000.00

45000.00

20000.00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

75000.00

Organizuoti ne
mažiau 40 įvairių
moto disciplinų
Čempionato
varžybų/rungtynių
Dalyvių skaičiaus
augimas ne mažiau
2021-01-01 - kaip 7 proc nuo
2021-12-31 2021 m.
dalyvavusių
sportininkų (2021
m - 1033
sportininkai)
Įtraukti naują
discipliną Hard
enduro

35000.00

Ne mažiau kaip
40 spaudos
pranešimų,
komunikacija soc
tinkluose ne
mažiau kaip 700
vnt. Vaizdo
medžiagos
2021-01-01 - siuntimas TV
2021-12-31 naujienoms ne
mažiau 20 vnt,
vaizdinė reklama
varžybų metu.
Moto laidų
kurimas ir
rodymas
internetiniuose
portaluose

1.3. Organizuoti vaikų stovyklas, skatinti
kitas organizacijas, kad rengtų būrelius ir
tokias stovyklas, suteikti
paramą. Organizuoti moterų stovyklas,
skatinti moterų judėjimą motosporte.

6000.00

4000.00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

10000.00

Ne mažiau 10
stovyklų įvairioms
disciplinoms,
varžybose
2021-01-01 dalyvaujančių
2021-12-31 skaičius didės10 %
lyginant su 2021
m. dalyvavusiųjų
skaičiumi.

1.4. Organizuoti mokymus, kursus,
seminarus

300.00

700.00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

1000.00

2021-01-01 - 5-6 seminarai
2021-12-31 įvairiomis temomis

51300.00

69700.00

Viso:
Tikslas: Didinti aukšto sporto
meistriškumo sportininkų lygį ir dalyvių
kiekį Pasaulio ir Europos Čempionatuose.
Uždaviniai:
1. Įvairaus amžiaus grupių sporininkų
dalyvavimas Pasaulio bei Europos
čempionatuose, taurėse, lygose ir kt. aukšto
lygio varžybose
2. Treniruočių stovyklų organizavimas ir
vykdymas, sportininkų delegavimas į aukšto
meistriškumo treniruočių stovyklas
3. Sportininkams suteikti sporto mokslo ir
medicinos paslaugas bei informaciją sporto
meistriškumo vystymui.
...
Priemonės:

2

121000.00

1.1. Įvairaus amžiaus grupių sportininkų
dalyvavimas Pasaulio, Europos
Čempionatuose, Pasaulio ir Europos
2 komandiniuose Čempionatuose, taurėse,
lygose ir kt aukšto lygio varžybose.

30000.00

25000.00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

55000.00

Deleguoti ne
mažiau 40
sportininkų ir 5
2021-01-01 komandas į
2021-12-31
pasaulio ir
Europos
čempionatus

1.2. Organizuoti rinktinių narių treniruočių
stovyklas ir jas vykdyti, suteikiant finansinę
paramą ir konsultacijas.

15000.00

5000.00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

20000.00

2021-01-01 2021-12-31

3. Bendradarbiaujant su mokslo ir sporto
medicinos įstaigomis suteikti sportininkams
mokslo ir medicinos paslaugas bei
informaciją sporto meistriškumo vystymui.

1500.00

1500.00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

3000.00

2021-01-01 2021-12-31

...
Viso:
Tikslas: Motociklų sporto specialistų
skaičiaus didinimas
Uždaviniai:
1. Trenerių kvalifikacijos kėlimas LSU,
tarptautiniuose seminaruose

46500.00

31500.00

0.00
78000.00

Treniruočių
stovyklose
dalyvauja
rinktinės nariai ir
kandidatai.
Organizuojamos
ir vykdomos ne
mažiau
10 stovyklų įvairi
ų disciplinų
sportininkams
Rinktinės narių
sporto medicinos
tyrimai atlikti bus
rinktinės nariams
prieš sezoną,
sezono metu ir
po

2. Dalyvavimas tarptautinės ir nacionalinės
kategorijos teisėjų mokymuose
3. LMSF atstovų delegavimas į tarptautinės
motociklų sporto federacijos valdymo
organus, komisijas, darbo grupes ir pan.
4. Bendradarbiavimas su Lietuvos sporto
universitetu ir sporto medicinos įstaigomis
Priemonės:
1.1. Bendradarbiaujant su LSU kelti savo
trenerių kvalifikaciją, siųsti į tarptautinių
3 organizacijų organizuojamus seminarus,
mokymus, organizuoti mokymus trenerių
padejėjams (instuktoriams)

3 treneriai LSU
mokymuose. 5
treneriai
tarptautiniuose
mokymuose.
Organizuoti 5
mokymus/seminar
us
3 tarptautinės
kategorijos teisėjai
3 nacionalinės
kategorijos teisėjų
seminarai, ne
mažiau 20 teisėjų

7000.00

3000.00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

10000.00

2021-01-01 2021-12-31

1.2. Deleguoti teisėjus į tarptautinės
kategorijos kvalifikacijos kėlimo mokymus,
organizuoti nacionalinės kategorijos teisėjų
mokymo seminarus

1000.00

1000.00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

2000.00

2021-01-01 2021-12-31

1.3. Deleguoti LMSF atstovus į tarptautinės
motociklų sporto federacijos (FIM, FIM
Europe) valdymo organus, komisijas, darbo
grupes, dalyvauti federacijų veikloje,
seminaruose ir mokymuose

3000.00

4500.00

Nuosavos ir
rėmėjų lėšos

7500.00

2021-01-01 18 delegatų
2021-12-31

11000.00

8500.00

108800.00

109700.00

Viso:

19500.00

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

218500.00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.
Programa parengta siekiant užtikrinti aukšto meistriškumo motociklų sporto vystymą, plėtrą, remiantis 2018-2022 m. Lietuvos motociklų sporto federacijos strateginiu
veiklos planu. Programos pagrindiniai tikslai yra motociklų sporto vystymas ir plėtra užtikrinant visų amžiaus grupių Lietuvos, Pasaulio, Europos Čempionatų bei
taurės varžybų organizavimą ir vykdymą. 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. Organizuoti ir vykdyti pasirengimo treniruočių stovyklas, siųsti rinktinės narius dalyvauti aukšto meistriškumo treniruočių stovyklose. 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.
Gerinti saugumą sporto varžybų ir treniruočių metu. Šviesti sportininkus, trenerius, visuomenę apie sąžiningą sportą, dopingo žalą, rengti seminarus, mokymus

Pareiškėjo vardu:
Giedrė Janušauskė

Prezidentė
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

(parašas)

(vardas, pavardė)

