puslapis

Lietuvos 2irginio sporto federacija
(Parei§kejo pavadinimas)

Sporto mokslo ir sporto specialistu rengimo bei jq tobulinimo pletote
(Fondo Idomis remiama veikios sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
ITeisej4 tobulinimosi ir kvalifikacijos kelimo kursai

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

1 2017 m. kovo - laplcridio men.
2.3. Projekto tikslas
Kelti 2irginio sporto konkurinio ir dailiojo jojimo teisej4 (dailusis jojimas, konicurai) kvalifikacija.

2.4. Projekto uldaviniai
1. Organizuoti kvalifikacijos kelimo kursus teisejams. 2. Pasikviesti vesti kursus bei skaityti paskaitu kvalifikuotus
Tarptautines 2irginio sporto federacijos (FEI) lektorius. 3. Pakelti Lietuvos 2irginio sporto federacijos teistj4
kvalifikacijq su galimybe gauti tartauting teisejo kategorijq.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Teisejai yra vienas svarbiausi4 element4 sporte. 2irginiame sporte yra keletas tarptautine kategorija turindi4 lvairiq
disciplinq teisejth Valstybe, turinti tartautines kategorijos teisejus, yra vertinama kitaip neij4 neturinti. Organizuojant
kursus teisejams, bus pakelta dailiojo jojimo ir konktir4 teisej4 kvalifikacija, jie igaus daugiau teoriniq ir praktiniq
kas vol gi pagerins iirginio sporto bOkle. Variybose nutinka padi4 ivairiausi4 situacij4, kurias teisejas privalo valdyti ir
sugebeti igspresti. Be kursq teisejas, neturesime gero varlybq organizavimo ir vykdymo. Tai labai svarbu raiteliams,
kurie tikisi Nati ivertinti teisingai, vadovaujantis FEI patvirtintomis taisyklemis. Atsitvelgiant tai, kad sporte pakitimai
vyksta labai greitai ir datnai, nacionalines kategorijos teisejai ne visada speja koja kojon su poky6iais, todel tokie kursai
ir skirti jiems atnaujinti savo 2inias ir igUcl2ius. Kurs4 trukme 5 dienos vienos sesijos metu.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Lietuvos ( ir, galimai, utsienio) dailiojo jojimo ir konkfir4 teisejai i§ vis4 Lietuvos regionth Visq sesij4 metu planuojama
sulaukti 400 dalyvi4. Dalyvi4 amliaus ribos - 18-65 m.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
Kvalifikuoti teisejai tures galimybg teisejauti ne tik Lietuvoje, bet ir utsienyje. Teisingai vertinti raiteliq pasirodymus
variybose. Juos vertinti vadovaujantis ne isivaizduojamais kriterijais, tadiau oficialiai patvirtintomis taisyklemis ir
taikoma praktika. Tai labai svarbu konkt1r4 sporte, kur rezultatas turi bull fiksuojamas Mart po fini§o. Taip pat siekiama
pritraukti daugiau kandidat4 ir norindi4j4 tapti dailiojo jojimo ir/ar konkurinio jojimo teisejais. Didesnis teisej4 kiekis
verdia atlikti rotacijq, varlytis del geresni4 ir naujesni4 tini4, j4 panaudojimo. Skatina stengtis. Tarptautini4 teisej4
turejimas savoje §alyje suma2ina i§laid4 kagtus, organizuojant vadybas - nereikia kviestis teisejq i§ utsienio.

2.8. Projekto testinumas
Sis projektas planuojamas bfiti testiniu, kitais metais pasikvieiant aukgtesnio lygio lektorius teisej4 kursams, bei
pritraukiant vis daugiau dalyvi4. Taip pat planuojama rengti aukitesnio lygio (ivaigIclu6i4 vertinimo skaleje) teisej4
kvalifikacijos rengimo kursus.
Viso projekto suma (Eur):

37.900,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

15.500,00

