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2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Tarptautiniq varlybq organizavimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 meta rugpjudio - rugsejo men.

2.3. Projekto tikslas
Prisiddti prie netradiciniq, bet pastaruoju metu labai populiardjaneiy sporto §aky, tokiy kaip vasaros biatlonas,
riedslidtiy sportas populiarinimo. 1§naudoti Lietuvoje esartius sporto centrus (L2SC), jtj infrastruktimq, supatindinant
kity galiy sportininkus su galimybemis sportuoti ir treniruotis Lietuvoje.

2.4. Projekto uidaviniai
Suburti organizacini komiteta; apmokyti aptarnaujanq personala, tinkamai itvietinti ir sklancthai pravesti rengini.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Lietuvoje jau daugiau kaip tris degimtmedius nevyko jokios tarptautines riedslidtiq ir biatlono sporto variybos.
Ateinandiais metais Lietuvoje bus dvi tinkamos vietos pravesti tokio pobiidtio renginj - tai Lietuvos tiemos sporto
centras ir Nemendines sporto centras. Naujai pastatytos ir rekonstruotos slidindjimo trasos ir naujai jrengtos biatlono
gaudyklos. Tai reigkia, kad artejantj sezona jau galima buty vykdyti mokomajj treniruodiy procesq ir vartybas giose
vietose. Planuojama suburti profesionaliq vartyby organizavimo komandg, pakviesti j vartybas dalyvius i§ kaimyniniy
gaily (Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Estijos). Sios varlybos padds kelti mast) sportininky, sporto veterany ir mdgejtj

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Sio

projekto tikslind grupd yra : Sportininkai , kuriy amtius yra nuo 12 mett), sporto veteranai - mdgdjai, vaikai,
jaunimas, vyrai , moterys. Preliminarus dalyviy skaidius daugiau nei 100 dalyviy i§ kaimyniniy §aliy (POL, LAT, BLR,
EST), teisejtj ir aptarnaujandio personalo - 20 2moniy.
2iarovai (dalyviy tevai, draugai, besidomintys varlybomis)
2.7.

Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4

Surengti dvejas vartybas, kuriose butt) po 2-3 skirtingas rungtis; sulaukti ne matiau kaip 100 dalyviy i§ jvairiy gaily;
vartybas suorganizuoti maksimaliai laikantis ty sporto gaky taisykliy; Wsirekomenduoti teigiamai, kad varlybos jgauty
tradiciniy ir tgstiniq vartyby statusq, kurias galima butt' vykdyti kasmet; bendradarbiaujant su sporto federacijomis,
suburti profesionalia vadyby organizavimo ir pravedimo komand4 ir ruo§tis teikti parai§k4 pripatintom tarptautindm,
kalendorinem vartybom (Europos taures vadybos, jaunimo dempionatai ir kitos) ateityje.

2.8. Projekto testinumas
Siekiamybe, kad vartybos jgauty tradiciniy ir totiniy vartyby statusq.

Viso projekto suma (Eur):

10.800,00

Pratoma it rondo suma (Eur):

5.200,00

