• 2N/ puslapis

Lietuvos 2irginio sporto federacija
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus it jrangos jsigijimas
(Fondo Idomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAMMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Variyb4 inventoriaus isigijimas
2.2. Projekto lgyvendinimo laikotarpis

1 2017 vasario - geguies men. Kliatys ir apsaugine tvorele bus naudojami ne maliau nei 3 metus.
2.3. Projekto tikslas
U2tikrinti kokybigk4, saugq ir tarptautinius standartus atitinkanti nacionalini4 ir tarptautini4 ivairiq disciplinq (konkurai,
dailusis jojimas, trikove, valiavimas kinkiniais) variybq vykdym4.

2.4. Projekto uldaviniai
1. Isigyti inventoriq, atitinkantj Tarptautines lirginio sporto federacijos (FEI) reikalavimus. 2. Vykdyti tumyrus saugiai,
u±tikrinant raiteliy ir 2irgq gerove, kas yra apibreita FEI pagrindinese taisyklese. 3. Ivykdyti daugiau !I/lady discipliny
vadyby (konkurai, dailusis jojimas, kinkiniai, trikove).

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Uktikrinti saugiq vadyby teritorija, t.y. apsaugint tvorele aigkiai apibrekty tiek vadybines aikgtes, tiek apgilimo aikgtes
ribas, kad buty lengviau orientuoti erdveje tiek raiteliams, tiek tictrovams. Standartus atitinkantys aikgtes ribojimai
suteikia visiems raiteliams lygias galimybes vadytis. Kliueie komplektas, pagamintas, pagal tarptautinius lirginio sporto
standartus, o taip pat ir j4 sudedamosios dalys (laikikliai), leid2ia nesuieidliant 2irgo, nesukeliant jam streso ir
papildomos rizikos, mesti kilt-dies kartis, ar iggriovus kliutj
nesusileisti. Taip pat ir raitelis, lirgo sustojimo prieg kligtj
atveju, krisdamas ant kligties, turi malesng galimybg buti suleistas ar patirti didesniy suialojimy. Tai Iabai svarbu, turint
omenyje, kad vykdomos vadybos apima ir vaiky jojimq, kur ypatingai turi bOti atsiivelgta! visapusigkq saugumq
vadyby aikgteje.
,

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Si projektas skirtas Lietuvos raiteliams/sportininkams, kuriq amiiaus ribos yra 10-65 m. Kursq ir mokomqjq stovykly
dalyviai, t.y. Lietuvos oficialus asmenys: jvairiy disciplinq teisejai, stivartai, treneriai, margruty statytojai, aptarnaujantis
personalas, kuriq atn2iaus ribos yra 18-75 m. Projekto vykdytojai, t.y. Lietuvos sporto klubai, juridiniai asmenys,
organizuojaneios it vykdaneios nacionalines ir tarptautines vadybas it/ar kursus, seminarus. Planuojama tokiy
organizatoriy tureti iki 20. Taip pat abstrakCios auditorijos, t.y. vadyby 2iurovai, kuriy planuojama sulaukti i Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Suomijos, Svedijos, Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos ir kt. tally. Si4 asmeny amiiaus ribos
12-75 m.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Didesnis susidomejimas ivairiy discipliny (konkurai, dailusis jojimas, trikove, valiavimas kinkiniais) ne tik i dalyviy,
tadiau it i 2i0rovy tarpo. Taip pat salygy pagerinimas pritrauks ulsienio dalyviy didesn! kiekj (planuojama iki 30 proc.).
Sukuriant kokybigkesnc vadybq organizavimo ir vykdymo tvarkq, sukuriama pridetino verte, kuri jau6iasi ne tik per
dalyvi4 skai6iq (vietbuCio, nakvynes paslaugos ir kt), tadiau ir jtraukiant iiCtrovus masinemis inforacijos priemonemis,
kas vel gi leid2ia iirginj sport labiau populiarinti, itraukti naujy asmeny, iirgy myletojy, entuziasty, remejy. Visi nori
vadytis ir biiti grthoje, jaukioje it saugioje aplinkoje. Tai labai palengvina it vadybq organizatoriaus veiklq.

2.8. Projekto testinumas
§is projektas yra ankstesniy projektq testinumas. Kadangi vadyby organizavimas ir vykdymas, jt! kokybes gerinimas
ultrunka, tai projekto testinumas teigiamai veikia ne tik projekto vykdytojus, ta6iau ir dalyvius, kurie turi galimybe
tobulintis nenutrukstamai. Ateityje planuojamas aukgtesnio lygio vadyby organizavimas, sukuriant saugesng aplinka ne
tik dalyviams, taeiau it 2igrovams. Tai vienas ig esminiy aspekty, I kuriuos itin atkreipia demes! Tarptautine 2irginio
sporto federacija (FEI).

Viso projekto suma (Eur):

60.000,00

Pratoma i fondo suma (Eur):

25.000,00

