toe puslapis

Lietuvos greitojo eiuo2imo asociacija
(Parei§kejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas

2. PROJEKTO APRA§YMAS

(Fondo letomis remiama veiklos

sritiS)

2.1. Projekto pavadinimas

1Greitojo divaimo inventoriaus jsigijimas

1

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 tn. sausio —gruodiio men.

2.3. Projekto tikslas
Populiarinant greitojo diuolimo sportg Lietuvoje, sudaryti tinkamas 44/gas jaunimo pasiruogimui ir dalyvavimui
Lietuvos ir tarptautinese variybose.

2.4. Projekto uidaviniai

I. Pilnai aprUpinti specialiuoju inventoriumi jaunimo rinktines narius
ir pamainos diuo2ejus.
2.
Sudaryti galimybes spelialiuoju inventoriumi naudotis pradedantiesiems sportininkams.
3. Atstovauti
Lietuvai tarptautineje arenoje, pasiekiant aukgtus rezultatus
2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Apruping ne tik gabiausius, bet ir pradedandiuotius diuolojus specialiuoju inventoriumi, skirtu greitojo diuo2imo
sportui, galima bus kokybigkai vykdyti mokomaji treniruodiq process} ir atitinkamai dalyvauti tarptautinese
bei
varlybose. Tai itin aktualu Elektrenq mieste, kur visus tarptautinius standartus atitinkandiuose ledo ramuose nuogalies
2015
m isteigta pradinio rengimo greitojo diuolimo sporto grupe ir didelio meistrigkumo sportininkq rengimo grupe.
Problema yra aktuali, kadangi be specialaus inventoriaus ir aprangos negalima vykdyti treniruodiq proceso ir dalyvauti
variybose. Pagrindine ideja — aktyvinti olimpines sporto gakos vystym4 lietuvoje ir garsinti lietuvos vard4 pasaulyje.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
§is

projektas skirtas vaikams ir jaunimui. Tadiau pagrindine tikslino grupe — didelio meistrigkumo grupos sportininkai.
Projekto vykdytojai ir dalyviai — LGtA, jos nariq bei sporto mokyklq vadovai, aukletiniai. Bendras dalyviq skaidius
siekia apie 50. iuo2ejti andiaus intervalas yra 4-18 m.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Laukiamas

rezultatas — sporto gakos populiarumo bei masigkumo didojimas. Kadangi specialus inventorius yra itin
kokybigkas, jis naudojamas daug metq. Specialiosios technikos tures galimybe mokintis ne tik profesionalai ir
rinktines nariai, bet ir pradedantieji diuokjai. Mist} sporto gakoje Lietuvoje ir tarptautinese variybose yra sudaromos
salygos dalyvauti ne tik profesionalams, bet visiems diuoiojams, kurie diuolia greitojo diuoiimo padirdomis.

2.8. Projekto testinumas
Tai ivykdytq ankstesniq projektq tesinys pletojant greitojo diuolimo sports Lietuvoje. fsiguytas inventorius yra labai
geros kokybes, todol naudojamas ilgai. Norindiq sportuoti gioje sporto gakoje skaidius vis dideja, todel yra Mina testi
gj projekt4 isigyjant specialaus inventoriaus.

Viso projekto suma (Eur):

6,700.00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

5,000.00

