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Forma patvirtinta                                            Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 
įgyvendinimui 

reikalinga 
suma (Eur)

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai

• populiarinti, propaguoti ir vystyti kikbokso sporto šaką ir jos disciplinas tiek profesionaliame, tiek mėgėjų 
lygiuose, siekti aukšto sportinio meistriškumo;
• apjungti sporto klubus ir kitas sporto organizacijas, propaguojančias kikbokso sporto šaką ir jos disciplinas, 
sveiką gyvenimo būdą ir aktyvų laisvalaikį;
• atlikti vienintelės WAKO ir WAKO Europe narės Lietuvos Respublikoje funkcijos  ir naudotis jai suteiktomis 
teisėmis;
• organizuoti sporto renginius, miesto žaidynės, čempionatus, pirmenybės, Lietuvos Respublikos taurių varžybas ir 
kitus sportinius varžybas;
• atstovauti Lietuvos kikbokso interesams tarptautinėse varžybose, renginiuose, organizacijose, ginti Federacijos 
narių teises;

Priemonių įgyvendinimo 
vertinimo kriterijai

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)

Lietuvos kikboksingo federacija, Basiukų g. 7, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., 

191608084



Tikslas: užtikrinti visų sportininkų amžiaus 
grupių pasirengimą ir dalyvavimą tarptautinėse 
aukšto meistriškumo varžybose.

Uždaviniai: 

1. Uždavinys - užtikrini sportininkų 
dalyvavimą Europos ir pasaulio 
čempionatuose bei Pasaulio žaidynėse.

2. Uždavinys - užtikrinti sportininkų 
dalyvavimą suplanuotose tarptautiniuose 
turnyruose, siekiant pasiekti kuo geresnius 
rezultatus Europos ir pasaulio čempionatuose.
Priemonės:

1.1. Dalyvavimas Europos kikbokso 
čempionate, Turkijoje

Rinktinės apranga 10740,00

2685,00
Nuosavos 

lėšos, rėmėjai 13425,00 11.11-20

Planuojame, kad visi 
dalyvaujantys sportininkai 
užims 1-9 vt. ir iškovos ne 
mažiau kaip vieną medalį - 
15 žmonių komanda 
(įskaitant sportininkus, 
trenerius ir teisėjus). 

1.2. Dalyvavimas pasaulio kikbokso jaunių, 
jaunučių ir jaunimo čempionate, Airijoje

Rinktinės apranga 9040,00

2260,00
Nuosavos 

lėšos, rėmėjai 11300,00 10.16-25

Planuojame, kad visi 
dalyvaujantys sportininkai 
užims 1-5 vt. ir iškovos ne 
mažiau kaip du medalius - 
15 žmonių komanda 
(įskaitant sportininkus, 
trenerius ir teisėjus). 

1.3 Dalyvavimas Pasaulio žaidynėse JAV, 
Birmingame (sportininkas H. Vikšraitis, 
iškovotas kelialapis)

Rinktinės apranga 4360,00
1090,00

Nuosavos 
lėšos, rėmėjai 5450,00 07.10-15

Planuojame, kad H. 
Vikšraitis užims 1-4 vt.

1.4. W.A.K.O Hungarian World Cup, 
Vengrijoje

6000,00

1500,00Nuosavos lėšos, rėmėjai7500,00 06.04-05

Planuojame, kad visi 
dalyvaujantys sportininkai 
užims 1-9 vt. ir iškovos ne 
mažiau keturis medalius - 
25 žmonių komanda 
(įskaitant sportininkus, 
trenerius ir teisėjus). 

1



1.5. Balkan Open (suaugę), Bosnijoje ir 
Hercogovinoje

2320,00

580,00Nuosavos lėšos, rėmėjai2900,00 10.14-15

Planuojame, kad visi 
dalyvaujantys sportininkai 
užims 1-9 vt. ir iškovos ne 
mažiau penkis medalius - 13 
žmonių komanda (įskaitant 
sportininkus ir trenerius)

1.6. Mokomųjų pasirengimo treniruočių 
stovyklų organizavimas ir vykdymas.

11448,00

2862,00
Nuosavos 

lėšos, rėmėjai 14310,00

Prieš tarptautinius turnyrus

Dvi ilgos (7-10 d.) ir dvi 
trumpos (3-5 d.) stovyklos 
prieš tarptautines aukšto 
meistriškumo varžybas. 
Planuojamas dalyvių 
skaičius - 75 asmenys 
įskaitant sportininkus, 
teisėjus ir trenerius.

43908,00 10977,00 54885,00
Tikslas: užtikrinti visų amžiaus grupių 
sportininkams Lietuvos čempionatų ir 
tarptautinių pirmenybių bei taurės varžybų 
organizavimą ir vykdymą.
Uždaviniai: 
1. Uždavinys - visų amžiaus grupių Lietuvos 
čempionatų, pirmenybių bei taurės varžybų 
organizavimas ir vykdymas.

2. Uždavinys - teisėjų ir trenerių kvalifikacijos 
kėlimo kursų organizavimas ir vykdymas.

Priemonės:

2.1. Lietuvos jaunių ir jaunučių čempionatas

Teisėjavimo sistema 
(įrangos įsigijimas) 
ir jos palaikymas 
(programinė įranga)

2496,00

624,00
Nuosavos 

lėšos, rėmėjai 3120,00 03.04-06

Planuojamas dalyvių 
skaičius - 90

2.2. Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo kikbokso 
čempionatas (K-1, Full Contact)

Teisėjavimo sistema 
(įrangos įsigijimas) 
ir jos palaikymas 
(programinė įranga)

3200,00

800,00
Nuosavos 

lėšos, rėmėjai 4000,00 04.22-24

Planuojamas dalyvių 
skaičius - 150
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Viso:



2.3. Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo kikbokso 
čempionatas (Low-kick)

Teisėjavimo sistema 
(įrangos įsigijimas) 
ir jos palaikymas 
(programinė įranga)

2576,00

644,00
Nuosavos 

lėšos, rėmėjai 3220,00 05.13-15

Planuojamas dalyvių 
skaičius - 80

2.4. Organizuoti 3 teisėjų ir trenerių kėlimo 
kursus 

1440,00
360,00

Nuosavos 
lėšos, rėmėjai 1800,00

1. Sausis, 2. 
rugpjūtis, 3. 

gruodis

Planuojamas dalyvių 
skaičius - 30

9712,00 2428,00 12140,00
53620,00 13405,00 67025,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          Prezidentas Eduard Špakov
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

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

Programa padės vykdyti Lietuvos kikboksingo federacijos rinktinės pasirengimą ir 
dalyvavimą oficialiose tarptautinėse varžybose bei įtakos aukštus rezultatus tose 

varžybose. Sklandus Lietuvos čempionato, kitų varžybų, seminarų bei kvalifikacijos 
kursu organizavimas prisidės prie kikbokso sporto šakos populiarinimo šalyje. 

Sportininkai galės tikslingai rengtis svarbiausioms varžyboms.

 Iš viso:
Viso:


