puslapis

Siaulitl sporto klubas "Mira2as"
(Pareikejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir irangos isigijimas
(Fondo leSomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

l Elektroninio laiko matavimo irenginio isigijimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

1 2017 m. vasario - gegutes men. Planuojama isigyti elektronini vartybose naudojama laiko matavimo prietaisq - laikmati I
2.3. Projekto tikslas
Siekiant uttikrinti kokybigk4 laiko matavimq tirginio sporto varlybose, tikslinga isigyti fotofinigq, kuris
yra neatsiejama
laiko fiksavimo sistema.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Uitikrinti tiksltt

laiko matavimq konkretaus jojimo atvejais. 2. Laikytis tarptautiniq 2irginio
sporto federacijos
taisykliq, kur laiko fiksavimas yra atliekamas tik elektroninitt prietaisq pagalba. 3. Igvengti apeliacijg teikimo del
nekolcybigkai utfiksuoto laiko, tokiu bOdu neapkraunant teiseh papildomu darbu (apeliacijq nakrinejimu).

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
isigijus Iaikmati (fotofinigq), tymiai supaprastes kiekvieno raitelio jojimo laiko fiksavimas. Tokiu buclu, esant
preliminariai vienodam twos iveikimui
elektroninis laiko matavimo prietaisas leis gimuljtl sekundtig tikslumu nustatyti
raiteliq judejimo laikq margrute. Tokio prietaiso pagalba bus tymiai palengvintas teisejtt darbas - rankinis laikmatis bus
tik kaip pagalbine priemone laikui fiksuoti. Ji nebeteks pagrindinio laikmadio funkcijos, kur datnai gali iyykti .mogigka
klaida, lemianti priziniq vietq pasiskirstymq. Raiteliai bus patenkinti tuo, kad jie patys, t.y. jq paditt finigo kirtimas lems
jq laik4.
,

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Lietuvos ir utsienio (Latvija, Estija, Rusija, Baltarusija ir kt) raiteliai, dalyvaujantys konkfirq vartybose ivairiose
amliaus grupese (12-75 m.). Laikmatis bus naudojamas ne matiau nei 20 kartq per tirginio sporto sezonq Lietuvoje.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
is projektas tures totinumkateinantiems penkeriems metams. Elektroninis laiko matavimo irengini planuojamas
naudoti matuoti lailcqne tik konkiirti, tadiau ir va±iavimo kinkiniais vartybose. Laukiami rezultatai - tai palengvinta
teisejtt darbo vartybose kasdienybe, patenkinti laiko sistema raiteliai, supaprastintas darbas organizatoriams.

2.8. Projekto totinumas
[sigijus fotofinigg, projektas numatomas bati tcstiniu, kadangi prietaisas bus naudojamas Hp . laikotarpi.
(ne matiau nei 5
metus).

Viso projekto suma (Eur):

50.000,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

20.000,00

