puslapis

Lietuvos tinklinio tederacija
(PareMejo pavadinimas)

Sporto visiems s4jud2io pletote
(Fondo lotomis remiama veiklos srnis)

2. PROJEKTO APRASYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
(Tinklinio megy vartyby organizavimas ir vykdymas.

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
(Planuojama pradtia 2017.01.01. Planuojama pabaiga - 2017.12.31

2.3. Projekto tikslas
Siekti populiarinti tinklinio sporto gaka organizuojant minetus turnyrus kokybigkai ir patraukliai ne tik dalyviams, bet ir
tiOrovams.

2.4. Projekto uidaviniai
Didinti minety turnyry dalyviy skaidiy bei tiarovy susidomejimq.
Populiarinti tinklinio sporto takq kaip kokybigko Iaisvalaikio praleidimo budq.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
LTF elle mety organizuoja sales tinklinio "LTF malosios taures" ir papladimio tinklinio "Tinklinio naktis" turnyrus.
Mineti tumyrai yra labai populiarus tinklinio megejy bendruomenes tarpe. "LTF matoji taure" vykdoma jvairiuose
Lietuvos miestuose ir miesteliuose, siekiant sudominti tinklinio sporto aka regionines bendruomenes. Turnyras
"Tinklinio naktis" bildavo organizuojamas Vilniuje atvirajame aikgtyne prie Baltojo tilto. 2016 metais dalyvavo
rekordinis skaiNus komandy, ko pasekoje smelio tinklinio aikgteliy buvo nepakankama. Sprendtiant aikgteliy problemit
buvo jrengtos laikinos tinklinio aikgteles galia ant toles, tai dar labiau pagyvimo bei pajvairino „Tinklinio nakties"
renginj. 2016 mety renginiu susidomejo Izraelio ambasada, kuri jteike dovanas dal) viams.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
„LTF matosios taures" tumyre dalyvauja apie 10 vyry bei 12 motery komandy, nedalyvaujandiy Lietuvos tinklinio
25empionate. Komandtt sudaro 10 nariy. Sis tumyras yra labai populiarus ypad regioniniuose miestuose. 2i5rovy skaidius
per dvi dienas vykstantj turnyra aplanko apie 500 Niko%
2016 mety „Tinklinio nakties" turnyre 4 prie§ 4 utsiregistravo 40 komandy, del laiko stygiaus ne visi norintys pateko j
turnyry ir turejo tenkintis tiarovo statusu. Papludimio tinklinio megejy komandy sudaro 4 (du vaikinai ir dvi merginos)
taidejai. Arena prie Baltojo tilto buvo utpildyta piltai. Renginyje apsilanke apie 900 t iurovy.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
Kokybigkas minety turnyry organizavimas turi didelg jtakq megejy tinklinio pletrai. Be kity megejy turnyry Lietuvoje,
kuriuose organizuoja kiti organizatoriai, gie turnyrai labai vertinami megejy komandy, kaip didliausia megejy turnyry
prestiiq turintys renginiai, nes organizalorius yra LTF. LTE, tikisi padidinti dalyviq skaitiy. Pakeistas „Tinklinio nakties"
turnyro formatas, pradedant turnyry ryte leis dalyvauti visiems norintiems. Tai pades gerinti LTF jvaizdj, tinklinio kaip
sporto gakos patrauklumq ir didinti tinklinio megy bendruomene.

2.8. Projekto testinumas
„LTF matoji taure" bei „Tinklinio naktis" — tai turnyrai organizuojami ne vienerius mews.
mano, kad tai pavyke
projektai, kurie gali bull tobulinami ir pri% alo bud tesiarni kiekvienq sezonq. Sekant kaimyny latviy pedomis, gie abu
turnyrai ateityje gall tapti tarptautiniais, kas padety megy tinkliniui bud dar labiau jdomesniu bendruomenei. Jau 2016
metals "Tinklinio naktis" turnyre parodomasias rungtynes aid lzraelio ir Lietuvos profesionaly komandos.

Viso projekto suma (Eur):

15,252.00

Pragoma is fondo suma (Eur):

13,000.00

