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Lietuvos Orientavimosi Sporto Federacija
(Paregkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrigkumo pletote
(Fondo Idomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Pasirengimas ir dalyvavimas svarbiausiose 2017 metq sezono nacionalinese ir tarptautinese varlybose

1

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 m. sausio men. — 2017 m. gruodlio men.
2.3. Projekto tikslas
Uitikrinti nacionaliniq orientavimosi sporto rinktiniq— orientavimosi slidomis, begte, kalnq dviradiais ir orientavimosi
takais— nasirenaima qvarhiaticinmc 71117 meta tarntalitininrig var*vhnmc Pasaitlin ir Filrnnris t‘emninnatunce Mrovnti

2.4. Projekto uidaviniai
1) Parengiamuoju periodu rinktines nariams ir kandidatams organizuoti savaitgalines treniruodiq stovyklas Lietuvoje ir
uisienyje;
2) Stovyklq metu rinktines nariams ir kandidatams, treneriams organizuoti seminarus, mokymus, kviediant j juos
profesionalius sporto srities specialistus;
3) Dalyvauti oficialiose treniruodiq stovyldose panadiose vietovese, kuriose vyks svarbiausios tarptautinos sezono
varlybos, ut Lietuvos ribq;
4) Pried svarbiausias tarptautines varlybas dalyvauti kontroliniuose startuose kartu su kitu daliu nacionalinemis

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
§iuo projektu siekiame geriausiems orientacininkams sudaryti bfainas Rlygas tinkamai ir nuosekliai ruodtis
svarbiausioms 2017 metq tarptautinoms varlyboms.
2011-2016 metais pasiekti labai geri orientavimosi sporto rinktiniq rezultatai rodo, jog aulcdtq viety Europos ir Pasaulio
dempionatuose tiketis tikrai galime, jeigu igyvendinsime numatytus projekto tridavinius.
Treniruodiq stovyklq rengimas panatiose vietovose, kuriose vyks svarbiausios tarptautinos variybos, bei galimybe
kontroliniq start4 metu varlytis su kity daily nacionalinemis rinktinomis — orientavimosi sporte yra labai svarbUs.
Kolcybidkai pasiruodti svarbiausiems sezono startams treniruojantis tik Lietuvoje nejmanoma, nes vietoves, kuriose
vyksta Europos ir Pasaulio dempionatai, yra iymiai sudetingesnes negu kad yra Lietuvoje. Geriausius rezultatus pasiekg
Lietuvos orientacininkai dalj laiko praleidlia Skandinavijos day klubuose, treniruodamiesi u savo lodas. Tadiau dios
treniruotes yra individualios, jas koordinuoti sucletinga.
Bendri kontroliniai startai su kity daily nacionalinemis rinktinemis leistq ivertinti tikryji rinktines lygj, laiku pamatyti
silpnysias vietas, formuoti tinkam4 sportininkq psichologinj ir fizini pasiruodimit.
§j projekt4 vykdytq atskiri Lietuvos orientavimosi sporto federacijos komitetai- Orientavimosi begte, Orientavimosi
kalnq dviradiais, Orientavimosi slidomis, Orientavimosi takais bei Moksleiviq komitetai kartu su didelio sportinio
meistridkumo siekiandiais orientavimosi sporto klubais: SK „Igtisa" (§iauliai), OSK „Sakas" (§iauliai), OSK „Takas"
(Kaunas), OSK „Dainava" (Alytus), OSK „Perkfmas" (Vilnius), OSK „Badakalnis" (Ignalina), OSK „Fortuna"
(Vilnius) ir kitais.
Tikime, kad igyvending dj projelcty, svarbiausiose 2017 m. sezono varlybose atstovautume Lietuvq stipriausios sudeties,
o dabartines suaugusiqjq rinktines pamainai — perspektyviam jaunimui, jauniams it jaunudiams - sudarytume sylygas

2.6. 'Moline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas orientavimosi sporto suaugusiqjq rinktiniq nariams ir kandidatams, taip pat perspektyviam jaunimui,
jauniams, jaunudiams. Amliaus intervalas— 5-45 metq. Bendras projekte dalyvaujandiq sportininky skaidius— 180— 220.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
Idkovoti 1-10 vietas 2017 metq Pasaulio ir Europos dempionatuose, atskiruose Pasaulio taures etapuose, uimti 1-3
vietas Baltijos daily eempionate, Baltijos daliq jaunimo taureje.
Projekto ilgalaike nauda - nuoseklus sportininky meistridkumo ir motyvacijos augimas, pamainos dabartinei
suaugusiqjq rinktinei ugdymas, Lietuvos vardo garsinimas tarptautineje bendruomeneje.

2.8. Projekto tgstinumas
is projektas- tai nuosekli Lietuvos orientavimosi sporto federacijos anksdiau vykdyt4 projektq tysa, federacijos
strateginio veiklos piano dalis. Jis bus tesiamas ir po 2017 mety.

