puslapis

Lietuvos softbolo federacija
(Pareigkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrigkumo plotote
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekt° pavadinimas
Dalyvavimas Europos ir Baltijos taliq 6empionatuose.

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
2017.06.01-2017.12.31

2.3. Projekto tikslas
Tobulinti geriausin Lietuvos softbolo laidejn lygj , paruotti 2aidejus kovosian6ius del kalialapio olimpines 2aidynes.

2.4. Projekto uldaviniai
Atstovauti Lietuvos alj Europos ir Baltijos talk 6empionatuose , populiarinti softbolo
galin6in kovoti del kelialapio j olimpines 2aidynes 2019 metais.

, suformuoti komand4

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Lietuvos moterg rinktino dalyvaus Europos dempionate Italijoje birtelio- liepos menesj Kad geriau pasimotti jam dar
dalyvaus Baltijos
dempionate birielio monesj. Kadangi Lietuvos motor; rinktina yra jauna tai bus labai svarbus
pasiruogimas 2019 men; Europos dempionatui kuriame bus kovojama del kelialapig j olimpines taidynes. Lietuvos
merging U-15 komanda vyks j Europos dempionatij (ekijoje. Tai taip labai svarbus pasiruotimas geriausioms taidejoms
Lietuvos vyrg rinktine dalyvaus Baltijos §alig softbolo eempionate kad jgyti patirties kitg met; Europos vyrq softbolo
dempionatui. Dar Lietuvos COED softbolo komanda (vyrai ir moterys) dalyvaus Europos dempionate kurio vieta dar bus
nustatyta.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekte dalyvaus 60 t aidejg , 8 treneriai bei 4 pagalbinis personalas. Lietuvos moterg rinktines amtiaus vidurkis 18
metg , merging 15 men; , vyrai 30-40 mem , COED komandos 20-30 mettj. Dalyviai i§ visos Lietuvos. Apie rezultatus
sutinos visuomene it masinig informavimo prietnonig. Surengsime spaudos konferencijas bei informuosime rezultatus.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
Dalyvavimas Europos ir Baltijos Bali; dempionatuose kels dalyvaujandig lygj , o moterims tai bus svarbus pasituogimo
etapas 2019 metais vykstandiam kvalifikaciniam tumyrui j olimpines taidynes. Dalyvavimas Europos dempionatuose ,
kels dalyvig lygj, populiarins softbolg. Rinktines nariai jgys galimybe sistemingam patirties kaupimui

2.8. Projekto testinumas
2016 metais Lietuvos U-19 merginos ir U-22 moterys utome 8 vietas Europos eempionatuose ir tai jau buvo

pasiruotimas 2017 bei 2019 meta dempionatams. Vyrg komanda pirma kart 2016 inetais dalyvavo Baltijos talk}
6empionate ir jj laimedama parade kad gali varlytis Europos dempionate it siekti gent rezultatg

Viso projekto suma (Eur):

42,080.00

Pratoma it fondo suma (Eur):

31,560.00

