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Lietuvos softbolo federacija
(Pareiilcjo pavadmimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo legornis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Sabolo

inventoriaus ir jrangos isigijimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017.03.01-2017.12.31

2.3. Projekto tikslas
AprOpinti siuolaikiniu inventoriumi , jranga Lietuvos motes} ir vyru softbolo rinktines :
greieio matavimo prietaisai , aprangos .Prisideti softbolo populiarinimui

softbolo Iazdos, karnuoliukai,
mokykloms padovanojant startinius paketus

2.4. Projekto uidaviniai
Su §iuolaikiniu inventoroiumi sieksime pagerinti rinktiniq pasiruotimo salygas ir taidimtl , prisidesime prie softbolo
populiarinimo bei pletros Lietuvos mokyklose

2.5. Trumpas projekto esmes apra:s'ymas
Sekmingam vyrq ir motes} rinktiniq 1.aidimui reikalingas §iuolaikinis inventorius. giuo metu jo tikrai trilksta nes pagrinde
naudojamas dovanotas ,senas ir nusidevejes inventorius. Labai svarbus momentas yra softbolo metimq grei6iq matavimas
kas leidlia tobuleti metikams bei taip pat sekti vartovq metikqUidimq. LSF planuoja vykdyti softbolo populiarinima
Lietuvos molcyklose ir susidomojusioms mokykloms padovanoti startinius paketus

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
giuolaikinis inventorius paliestq 60 rinktiniq taidejq nuo 13 matt} iki 40 meta 8 trenerius bei taip pat 2000 vaikq bendro
lavinimo mokyklose nuo 7 iki 12 melt}. Apie projekta sutinos ymiai daugiau imoniq nes rinktiniq pasirodymai bus
aprakmi Lietuvos tiniasIdaidoje . Mokyklose bus apmokami ir 3aidtiama su §iuo inventoriumi todel sutinos keliariopai
&moils:a Imemin

mnlrytnitai Aranaail

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
Lietuvos motes} rinktine yra pajogi 2019 metals kovoti del kelialapio j olimpines aides . Vyrq rinktine 2018m metais
pirmq karts dalyvaus Europos vyrq Umpionate , bet §iq men; Laimejimas Baltijos §aliq Umpionato parodo kad turint
§iuolaikinj inventoriq galimybos bus dideles. Mokyklose vaikai su2inos apie softbolq, i§moks jj taisti , atsiras naujq

softbolo komandu

2.8. Projekto totinumas
Projektas bus tesiamas. Atsiradus daugiau naujq softbolo vietq, pletomsi etapa su dovanotu startiniu paketu bold galima
!Asti dar daugiau bendro lavinimo mokyklq.

Viso projekto

suma (Eur):

32,900.00

Praoma i§

fondo suma (Eur):

29,610.00

