puslapis

Lietuvos karpininkti asociacija
(Pareigkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistri§kumo pletote
(Fondo legomis remiaina veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 Tarptautiniy sportines karpiyrLUkles varlyby „Baltijos taure 2017" organizavimas
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
Renginio jgyvendinimo laikotarpis 2017.06.01.- 2017.08.30. Renginio data 2017.07.26.- 2017.07.30. Tauriy, medalist,
diplomy, kanceliariniy prekiy, aprangos sportininkams pirkimas, projekto buhalterints apskaitos paslaugy pirkimas,
der° Vabaliai nuomos paslaugy pirkimas, lektoriaus paslaugy pirkimas, apgyvendinimo ir konferencijy sales nuomos
paslaugy pirkimas, renginio vieginimo paslaugy pirkimas 2017 mety bir2elio 1 - liepos 31 d.

2.3. Projekto tikslas
Skatinti ir pletoti sporting karpiy uklg siekiant kelti 2vejti - sportininky sportinj meistrigkumq, sporto informacijos
sklaida.
,

2.4. Projekto uidayiniai
1. Sukviesti auk§to sportinio meistrigkumo vartyby dalyvius ig Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
2. Var2ybas organizuoti pagal aukg6iausius tarptautinius FIPSed standartus: 2uvingame karpiais Vabaliy dere
u2tikrinant tinkamq teistjavimq, suteikiant varlyby dalyviams apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas tame tarpe teorini
2vejo - sportininko pasirengimq.
3. Varlybas vieginti projekto jgyvendinimo vietoje, per televizijq, Lietuvos karpininky asociacijos interneto tinklalapyje,
socialiniuose tinkluose.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Lietuvos karpininky asociacija organizuos auk§to sportinio lygio renginj „Baltijos taure — 2017".
Prieg var±ybas planuojamas seminaras, kuriame patirtimi dalinsis sportines karpiy 2i1kles Lietuvos dempionas ir
pasaulio vicedempionas Darius Grigaitis, turintis Lietuvos kcal° kulturos akademijos bakalauro diplomq ir daugkartinis
Latvijos dempionas bei pasaulio dempionato prizininkas Maris Nukis. j seminary bus kviediami visi Lietuvos karpininkai
siekiantys aukgto sportinio meistrigkumo.
Varlybose dalyvaus po 6 geriausias Lietuvos, Latvijos ir Estijos komandas. Jau yra pakviestos komandos i§ Latvijos ir
Estijos. Lietuvos atstovais varlybose bus geriausios 2017 mety Lietuvos sportines karpiy ukles dempionato komandos.
is projektas aktualus tuo, kad daugeliui Lietuvos sportines karpiy
varlyby dalyviams truksta tarptautines
patirties bei domejimosi sportine karpiy 2Ukle. Sportininky gretos nera gausios. Projektas paskatins daugelj sportininky
dalyvauti Lietuvos dempionate bei atrankoje j pasaulio dempionatq.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas ivejams sportininkams. Projekte dalyvaus ivejai sportininkai i§ Lietuvos, Latvijos ir Estijos, i§ viso nuo
50 iki 80 asmentl.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
Pakils Lietuvos ivejy-sportininky meistrigkumas, kas sudarys sqlygas dar aukgtesniam lygy sudalyvauti sportines karpiy
Hides Pasaulio dempionate, kitose tarptautinese varlybose. Bus uttikrinta sporto informacijos sklaida, skatinamas
sveikas gyvenimo badas.

2.8. Projekto tgstinumas
Projektas yra tgstinis. 2016 metais Lietuvos komandos dalyvavo Baltijos taureje, kuriq organizavo Latvijos atstovai
Latvijoje. 2018 metais Baltijos taurg planuoja organizuoti Estijos atstovai. Tai ilgametes Lietuvos karpininky asociacijos
veiklos tqsa. Asociacija kasmet organizuoja Lietuvos sportines karpiy iukles dempionatq, turi savo tinklalapj, dalyvauja
FIPSed organizuojamame Pasaulio dempionate.

Viso projekto suma (Eur):

8.890,00

Pra§oma i§ fondo suma (Eur):

8.445,50

