puslapis
Siaulitl sporto klubas "Miratas"
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto mokslo ir sporto specialist4 rengimo bei jg tobu I in inu) pft!tot
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA'S'YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Treneriq kvalifikacijos kelimo kursai

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

1 2017 m. kovo - lapkrioio men.
2.3. Projekto tikslas
Prisidoti prie lirginio sporto konkfirinio ir dailiojo jojimo specialistq (treneriq) kvalifikacijos kelimo.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Sutelkti jvairitt Lietuvos regional trenerius kvalifikacijos kelimui. 2. Kvalifikacijos kelimo kursams pasitelkti

tarptautints 2irginio sporto federacijos sitilytus aukgtos kvalifikacijos sertifikuotus trenerius. 3. Suteikti treneriams
galimybc ne tik igauti naudingq teoriniq ir praktiniq 2iniq, teiau tuo padiu, bendradarbiaujant su Lietuvos iirginio
sporto federacija, kursus vykdyti kartu su kitais specialistais: teisejais, margruttt statytojais, rodant visapusigkk naudg
visoms galims.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Treneriai yra vienos svarbiausitt elemental sporte ir pasirengime jam. Kadangi nora organizuojama pakankamai 2irginio
sporto treneriams aktualiq kursq, nusprcsta organizuoti butent tokius. Sio projekto metu bus igsprgsta problema, susijusi
su retu kursq organizavimu. Kartzt i ketvirti organizuojami kursai, pades palaikyti treneriq "tonusq" sezono metu. Juolab,
kad kursai yra vykdoi tada, kai yra maiiau var2ybq tam, kad treneriai turet4 galimybe atvykti i giuos kursus. Svarbu
sudaryti palankias sqlygas dalyvavimui. Taip pat tokiuose kursuose planuojame lektoriais pasikviesti aukgtos
kvalifikacijos, Tarotautines lirginio sporto federacijos rekomenduotus trenerius, turindius tarptautinius treneriq
palymojimus. Bendradarbiaujant su Lietuvos iirginio sporto federacija ir Tarptautine 2irginio sporto federacija, kursams
bus skirta 4-5 dienos vienos sesijos metu ta, kad biltq tinkamai panaudota ir isisavinta ne tik teorine, bet ir pralctint
mecaiaga.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Lietuvos ( ir, galimai, utsienio) dailiojo jojimo ir konkartt treneriai ig vis Lietuvos regional. Visq sesikt metu
planuojama sulaukti 320 dalyvitt ir papildomai 70 raiteliq. Dalyvitt am2iaus ribos - 18-65 m.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Treneriai, igklausc kursus, tures galimybg gauti tai parvirtinan6ius paiymejimus, kurie bus paskata ne tik siekti
papildomai naujtt ziniti, tadiau tuo pgiu bus pradiia tgauti tarptautinio lygio trenerio licencijq. Tadiau pagrindine nauda
ir laukiami rezultatai yra susijc su trenerio tiesiogine paskirtimi - gerais sportininkq rezultatais. Taigi planuojame
sulaukti susidomejimo treneriq kursais, o tuo padiu geresniq dailiojo jojimo ir konkOrinio jojimo raiteliq rezultatq.

2.8. Projekto testinumas
Sis projektas planuojamas ban tcstiniu, vis kitais metals pasikvie6iant aukgtesnio lygio trenerius, bei pritraukiant vis
daugiau treneriq ir dalyviq (raiteliq).

Viso projekto suma (Eur):

32.270,00

Pratoma it fondo suma (Eur):

8.300,00

