PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 18 d.
sprendimu Nr. TS-287
KĖDAINIŲ BOKSO FEDERACIJOS
BOKSO SPORTO ŠAKOS VEIKLOS 2021 M. PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Asociacija Kėdainių bokso federacija (toliau – Įstaiga) įregistruota valstybės įmonės
Registrų centro Juridinių asmenų registre 2006 m. sausio 4 d. Įstaigos kodas – 300520616, Adresas:
Žemaitės g. 21, Kėdainiai. Tel. 8 617 22202, el. paštas kedainiuboksofederacija@gmail.com.
2. Įstaigoje darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais
teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, visuotinio
dalininkų susirinkimo sprendimais, darbo tvarkos taisyklėmis ir vadovo įsakymais.
3. Veiklos tikslas nėra pelno siekimas, įstaiga veikia sporto, socialinėje, kultūros ir švietimo
srityse ir teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
4. Kėdainių boksininkai nuo 1969 m. sistemingai dalyvauja Lietuvos bokso čempionatuose.
Kėdainių bokso federacijos boksininkai, teisėjai ir treneriai reprezentuoja Kėdainių kraštą Lietuvos
bokso čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos bei Pasaulio čempionatuose.
5. Įstaigos veikla ir vykdomos priemonės skirtos pagrindiniam tikslui ir uždaviniams
įgyvendinti – kryptingai tobulinant bendruosius sportinius gebėjimus, lavinant pasirinktos bokso
sporto šakos specifinius individualius sportinius gebėjimus, parengti didelio meistriškumo
sportininkus.
6. Įstaigos darbas orientuotas į produktyvų bei kokybišką boksininkų pasiruošimą ir
dalyvavimą Lietuvos bokso varžybose, Europos bei Pasaulio čempionatuose.
7. Kėdainių garbę gina išskirtinai tik Kėdainių krašto boksininkai. Tai rodo, kad Įstaiga daug
prisideda prie jaunimo užimtumo didinimo Kėdainių rajone.
8. Atliekant SSGG analizę buvo išskirtos šios stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, į
kurias svarbu atsižvelgti, vykdant veiklas 2021 m:
STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

Šiuolaikiškų sporto bazių plėtra mieste, užtikrinanti kokybišką
ugdymo procesą ir įvairių sporto renginių bei varžybų
organizavimą. Kvalifikuotas trenerių kolektyvas. Ugdymo proceso
įvairovė. Sportininkų užimtumas vasaros metu, sportosveikatingumo stovyklų veiklos vykdymas. Gautų lėšų efektyvus
panaudojimas mokomajam treniruočių procesui, sportiniam
inventoriui ir įrangai įsigyti.

Nėra įrengto (nuosavo) bokso ringo, kuris
užtikrintų kokybišką treniruočių proceso ir
varžybų vykdymą. Jaunų kvalifikuotų trenerių
stoka. Mikroautobuso, sportinio inventoriaus,
įrangos, reikalingos šiuolaikiniam mokomajam
procesui, kuris užtikrintų kokybišką treniruočių
proceso ir varžybų vykdymą, stoka.

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

Efektyviai panaudoti esamas sporto bazes mokomajam procesui ir
varžyboms vykdyti, sudaryti galimybes miesto bendruomenės
aktyvaus poilsio poreikiams tenkinti. Panaudojant regiono
rekreacines bei sveikatingumo zonas, turimas sporto bazes ir
kvalifikuotų specialistų patirtį, organizuoti įvairaus lygio sporto
renginius, varžybas ir sporto festivalius. Įsigyti bokso ringą
mokomajam procesui ir varžyboms vykdyti.

Mažėjantis moksleivių skaičius Kėdainių
miesto bendro ugdymo mokyklose lemia atrankos
kokybę komplektuojant pradinio rengimo grupes.
Šiuolaikinių
technologijų
neigiama
įtaka
moksleiviams. Nepakankamas bokso sporto šakos
finansavimas.

III SKYRIUS
PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS
9. Įstaigos veiklos kryptys – atstovauti ir reprezentuoti Kėdainių kraštą, dalyvaujant Kėdainių
boksininkams įvairaus lygmens bokso varžybose; ugdyti Kėdainių rajono jaunuosius sportininkus,
suteikiant kuo aukštesnės kokybės sąlygas; surasti ir paruošti talentingus vietinius sportininkus;
tinkamai atstovauti Kėdainių kraštui Lietuvos bokso čempionatuose; propaguojant sportą, skatinti
vaikų ir jaunimo sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS
10. Tikslas – tęsti bokso tradicijas ir veiklą Kėdainiuose, siekti kuo aukštesnių rezultatų
dalyvaujant Lietuvos bokso federacijos organizuojamose varžybose, būti Kėdainių rajono
bendruomenės traukos centru, organizuojant tarptautines varžybas Kėdainiuose.
V SKYRIUS
PROGRAMOS UŽDAVINIAI
11. Pasiruošti ir dalyvauti įvairaus amžiaus bokso čempionatuose.
12. Pasiruošti ir dalyvauti įvairaus rango tarptautinėse bokso varžybose.
13. Sudaryti sąlygas talentingiausiems ir perspektyviausiems federacijos nariams kelti
meistriškumą, realizuoti savo potencialą Kėdainiuose, ugdyti aukštos kvalifikacijos sportininkus.
14. Nuolat gerinti ir plėtoti Kėdainių bokso tradicijas.
15. Vykdyti boksininkų sportinį procesą, ugdyti sportininkų visapusišką pasirengimą.
16. Siekti, kad sportininkai naudotų aukšto lygio inventorių.
17. Kelti sportininkų kultūrą, supažindinti visuomenę su bokso taisyklėmis, treniruočių ir
varžybų metu diegti boksininkams kilnius poelgius bei kultūringo elgesio taisykles.
VI SKYRIUS
NUMATOMI REZULTATAI
18. Dalyvavimas Lietuvos bokso čempionatuose, siekiant apdovanojimų.
19. Dalyvavimas tarptautinėse bokso varžybos, siekti kuo aukštesnių rezultatų.
VII SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJAI
20. Kėdainių bokso federacijos sportinių-mokomųjų stovyklų vykdymas – 11 stovyklos.
21. Dalyvavimas Lietuvos bokso čempionatuose, iškovoti tris medalius – 7 varžybos.
22. Dalyvavimas tarptautinėse bokso varžybose iškovoti – 3 medalius.
23. Kėdainių boksininkams patekimas į Lietuvos bokso rinktinę.
VIII SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS

24. 2021 m. programos įgyvendinimui reikalingas lėšų poreikis iš Kėdainių rajono
savivaldybės biudžeto – 15 000 Eur:
24.1. Lietuvos bokso čempionatai, pirmenybės – 3 300 Eur.
24.2. Sportinių bei mokomųjų stovyklų vykdymas – 7 800 Eur.
24.3. Transporto kuro išlaidos – 300 Eur.
24.5. Sportinis inventorius – 1 200 Eur.
24.6. Bokso turnyro organizavimas Kėdainiuose – 2 400 Eur.

IX SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
25. Programos įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. sausio 1–gruodžio 31 d.
26. Už programos įgyvendinimą atsakingas federacijos prezidentas.

PARENGĖ

Kėdainių bokso federacijos prezidentas Vilmantas Bobinas
__________________________

