puslapis

Asociacija "Lietuvos malojo futbolo asociacija"
(Pareilkejo pavadinimas)

Sporto visiems s4jCKI2io pletote
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Dalyvavimas 2017 metq Europos ma±ojo futbolo 6x6 6empionate
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12017.04 men. - 2017.06 men.

2.3. Projekto tikslas
1. Garsinti Lietuvos vardk Europoje. Motyvuoti Lietuvos gyventojus sportuoti, ugdyti sveikesng ir aktyvesng visuomenc.
Populiarinti magi{ futbolk visuomenos tarpe. 112tikrinti Lietuvos integralumk Europos sqjungoje.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Tinkamai pasiruogti, dalyvauti ir siekti gem rezultattt 2017 metq Europos malojo futbolo 6x6 6empionate.
2. Sudaryti pajegik mogejtt Lietuvos ma±ojo futbolo 6x6 rinkting, galindik konkuruoti su pajogiausiomis Europos
komandomis bei tokiu bildu garsinti gimtqjk golf.
3. Ultilcrinti 2017 metq Europos maiojo futbolo 6x6 6empionato transliacijas ir vieginimq Lietuvoje, taip sudarant
sklygas jvairaus amiiaus ir jvairiq socialiniq grupiq Imonems i§ visos Lietuvos jsitraukti j malojo futbolo veiklk.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Lietuvos malojo futbolo asociacija yra oficiali Lietuvos atstove Europos minifutbolo federacijoje (EMF)
http://www.eurominifootball.com/member-association/ . Mafa-cis futbolas laidliamas 46-50 m. ilgio x 26-30 m. plodio
aikgtelese. 2aidejtt skaidius jvairiose galyse varijuoja nuo penkiq iki septyniq. Matojo futbolo asociacija Lietuvoje
vienija daugiau kaip 4000 §io sporto megejq. Europoje jq yra vitt 1 min.
Europos malojo futbolo 6x6 dempionatk vykdo Europos minifutbolo federacija (EMF), kuri yra atskiros sporto §akos
federacija, Europos Komisijos sporto gakq klasifikatoriuje jvardijama kaip Europos minifutbolo federacija
http://ec.europa.eu/sport/resources/networks_partners/sportfederations_en.htm
empionatas transliuojamas per Sportl HD televizijk. 2016 meat Lietuvos rinktines rungtyniq tiesiogines transliacijas
Sportl HD kanalu, vidutinigkai stebejo 10.500 Sportl HD kanalo
Problema: Lietuvos maiojo futbolo asociacija negauna jokitt dotacijq ir neturi galimybiq savarnkigkai paruogti it
Lietuvos rinkting dalyvauti 2017 melt{ Europos maojo futbolo 6x6 dempionate tekijoje.
Siekiant u2tikrinti totinumk: butina skirti finansavimk rinktines formavimui, pasirengimui ir igvykai uktikrinti.

2.6. Tiltsline projekto grupe ir projekto dalyviai
Tiksline grupe: geriausi megejtt makojo futbolo 2aidejai atrinkti i§ molcsleivith studentq, suaugusiq (amiiaus intervalas
16-40 metq). Dalyviai: rinkting sudarys 10 laidejq, 2 vartininkai, treneris ir du administracijos atstovai.
Vykstant dempionatui, TV transliacijq deka, apie matkjf futbolk suiinos fvairiq Lietuvos miestq bei miesteliq gyventojai,
!curie bus ne tik 2ifirovai, tadiau ir potencialfts nauji ma2ojo futbolo aidejai. Lietuvos vardas bus garsinamas daugiau nei
10 min. Europos gyventojq, stebinditt ma2ojo futbolo 6empionato transliacijas.

2.7. Laukiami rczultatai ir na tufa igyvendinus projektg
Dalyvavimas Europos dempionate neabejotinai garsins Lietuvos vardk labai dideliam imoniq ratui, Europos sporto
megejq bendruomenei. Visa Lietuvos maIojo futbolo bendruoment jgaus papildomos motyvacijos sportuoti, sveikiau
gyventi. Del tokiq renginiq ir dalyvavimo juose didoja tautos vieningumas ir kmonitt pilieti§kumas.
Mogejigko sporto, sveikos gyvensenos populiarinimas - Lietuvos rinktines varybos bei didysis finalas bus rodomas
Sport' HD televizijoje. Del transliacijq dides malojo futbolo tinomumas ir susidomejimas juo. Populiarejant maajam
futbolui, vykstantys megejq tumyrai bei 6empionatai jvairiuose Lietuvos regionuose kryptingai ir nuosekliai plosis,
jtraukdami vis naujas studentq bei suaugusituq komandas.

2.8. Projekto testinumas
Megejq Europos malojo futbolo eempionatai yra kasmetinis renginys, vykdomas nuo 2012 metq.
Lietuvos rinktine dalyvavo Europos maIojo futbolo dempionatuose 2013 metais Graikijoje, 2014 metais Juodkalnijoje,
2015 metals Kroatijoje ir 2016 metals Vengrijoje. (empionate dalyvauja 32 galitt rinktines. Geriausias lig§iolinis
pasiekimas - 18 vieta.
Viso projekto suma (Eur):

18.781,90

Pragoma ig fondo suma (Eur):

12.140,00

