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Vieoji istaiga LEONO MOLOTOKO AUDYMO KLUBAS
(Pareigkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistraumo pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Tarptautiniq varlybq "2algiris Grand Prix" 2017 m. organizavimas, vykdymas ir pasiruaimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 m. balandis - 2017 ni. rugsej is
2.3. Projekto tikslas
Didinti Lietuvos gauliq variybine patirti ir sudaryti galimybes kelti §auliq meistrigkumq.
Populiarinti §audymo sporto Lietuvoje.

2.4. Projekto uldaviniai
Sudaryti sqlygas Lietuvos gauliams, savo galyje, dalyvauti aukgto lygio tarptautinese varlybose ir
pasiruogimo joms stovyklose.
Siekti, kad varlybose dalyvautq aukgto sportinio meistrigkumo dalyviai i§ 5-7 valstybiq.
"Zalgirio GP" metu igaigkinti pajogiausius Lietuvos gaulius, galindius atstovauti Lietuvai Pasaulio ir
Europos dempionatuose.
Traclicinemis ir skaitmeninemis liniasklaidos priemonomis skleisti informacijq apie skrendandiq taikiniti
gaudymq, gaudymo treniruotes, tarptautines gaudymo sporto stovyklas ir varlybas.
Siekti, kad Vilniaus miesto gaudymo centras butil iinomas norintiems sportuoti Lietuvoje ir pripainamas

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
gaudymo sportas - viena i§ prioritetiniq valstybos sporto §alat. Stendinis gaudymas yra §audymas skrendandius
taikinius — lokgtutes, specialiuose lauko aildtelese (gaudykloje). gis sportas yra idomus, leidliantis aktyviai sportuoti ir
rodyti aulcgtus rezultatus tiek vyrams tiek moterims visose amiaus grupese.
Nepakankamas finansavimas dainai riboja Lietuvos gauliq galimybes igvykti tarptautinius turnyrus, kuriose yra
kaupiama labai svarbi vadybine patirtis, psichologinis atsparumas jauduliui. To pasekoje, del apribotq tarptautiniq
starts} nukendia pasiruo§imas svarbiausioms sezono var2yboms - Pasaulio ir Europos eempionatams.
giuo projektu siekiame testi tarptautiniq "talgiris Grand Prix" variybq vykdymq. Kaip ir kiekvienais metais, jas bus
kviediami geriausi §auliai it kaimyninitt galiq: Olimpiniq aidynitl Pasaulio ir Europos dempionatq nugaletojai ir
prizininkai, §auliai i§ Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir kitq valstybiq.
,

Treniruotos ir varlybos vyksta Lietuvos Olimpinio sporto centro sporto bazeje — gaudykloje, Vilniuje (S. Batoro 90A).
gaudyklos }Tanga ir inventorius pilnai atitinka tarptautinius standartus, keliamus gaudymo varybq organizavimui. ✓ia
vyksta Lietuvos §audyrno sporto sajungos organizuojami Lietuvos taures etapai, Lietuvos eempionatai ir kitos
varlybos.
Naudodamiesi sekminga ir kasmet dalyviq 111keseius pateisinandia organizacine patirtimi, 2017 metals siekiame
realizuoti tarptautines gaudymo pratybas, tarptautine sporto stovyklq. Stovyklos metu, Lietuvos gauliai twat! galimybe
konsultuotis su kitq §aliq atstovais, dalintis patirtimi. jgytos 2inios ir patirtis leistu gauliams sekmingiau pasiroryti ne tik
tarptautinese "talgiris Grand Prix" var2ybose Lietuvoje, bet ir Pasaulio ir Europos dempionatuose, Pasaulio taures
etapuose ir kitose varybose.
Tarptautines "talgiris Grand Prix" varlybos kasmet itraukiamos j Lietuvos gaudymo sporto sajungos vadybq
kalendoriq ir yra svarbiausias etapas pasiruo§imui Europos ir pasaulio eempionatams bei sportininkq atrankai joms.
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2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projelcte dalyvaus dauguma Lietuvos skrendandiq taikiniq gaudymo sportininkti, nacionaline rinktint, Europos bei
Pasaulio dempionatq dalyviai, prizininkai - aukgto meistrigkumo usienio gauliai. "Zalgiris Grand Prix" yra
presti2igkiausios Pabaltijo aliit tarptautines varybos. 1 Bias, gilias tradicijas turin6ias varlybas, kasmet, atvatiuoja
geriausi Europos, bei, plediantis varyboms, ir kits} kontinentq gauliai.
Planuojama, kad vadybose dalyvaus vir§ 50 ivairaus amtiaus sportininkq. Be sportininkq, projekte dalyvaus ir
treneriai, tiurovai, teisejai, kiti specialistai.
Numatytas vartymasis absoliudioje iskaitoje, jaunimo (iki 21 m.), veterans} (virg 55 m.) ir moter4 grupiq iskaitose.
Renginio organizacinis/ aptarnaujantis personalas - 16 2moniq.
"la'girls Grand Prix" vartybq fmalai yra gyvai transliuojami vieno i§ Lietuvos didtitgq naujienq portals}. Transliacijos
susilaukia rilkstandiq pertierq. Pladioji visuomen6 su2inoja apie gaudymo sporty ir galimybos sportuoti per "2,algirio
GP" vartybq anonsus, reportatus ir straipsnius.
Projekto vykdytojas — Vgi "Leono Molotoko gaudymo klubas":
- yra KKSD nacionaling §audymo sporto pripatintos Lietuvos §audymo sporto sqjungos (federacijos) nary's;
- kartn en fewlerariia nririnicta Paeanlini antirinninan knelekcst•

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
-

-

is projektas savo veikla apeliuoja Z vaistybes biudleto legomis finansuojamas sritis ir kryptis:
didelio sportinio meistrigkumo skatinimas;
nacionalinos sporto federacijos kultivuojamos sporto galcos populiarinimas ir visuomeminio gios sporto

gakos propagavimo skatinimas;
Olimpinitt taidyniq program:} itrauktq sportiniq gakq rinktiniq kandidatq rengimas ir dalyvavimo

-

tarptautinese vartybose romimas.
- KKSD pripatintq nacionaliniq sporto federacijq rinktiniq kandidatq pasirengimas ir dalyvavimas
tarptautinese varlybose.

jgyvendinant §i projekt4 tikimos, kad padidinus Suvitt skai6iq per tarptautines stovyklas, treniruotes ir
aukko rango vartybas, pageres §auliq sportinis parengtumas. Tikotina, kad tai gauliams leis Europos ir
Pasaulio dempionatuose utimti aukkas vietas. Tinkamai parengti gauliai atstovaus Lietuvai ir gerins
Lietuvos jvaizdl. Planuojama, kad "2,algiris Grand Prix" vartybq prizininkais taps 1-3 Lietuvos §auliai.
Projekto vykdytojai ir vartybq aptarnaujantis personalas, treneriai ir teisejai, vartybq transliacijos
vykdytojai ir komentatoriai kels savo kvalifikacija, atlikdami darbq aukko rango tarptautinese vadybose.
Per tiniasklaidos priemones skleidtiama informacija apie Lietuvoje organizuojamas aukgto rango
tarptautines gaudymo vartybas, jq eigq, ir rezultatus, populiarins gitt. sporto 3ak4:
- kaip varlybing, intriguojandi4 ir idomift tiOrovams sporto 3ak4;
- kaip vienit i§ laisvalaikio leidimo forms};
- kaip Gera fizinio ir dvasinio auklejimo ir lavinimo sporto gaka.
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2.8. Projekto testinumas
"2algiris Grand Prix" variybos turi ilgq ir selcming4 istorij4 - 2017 metais bus vykdomos jau 20-4 kart4.
Lietuvos gaudymo sporto sajunga (federacija) daug metty ytraukia Sias variybas I savo kalendoriq, kaip
pagrindines varlybas sportininkq pasiruogimui ir dalyviq atrankai j Europos ir Pasaulio 6empionatus.
Nepriekaigtingas, kasmetinis Sit} variybq vykdymas ultikrino kitty galiq gaudymo sporto federacijq
pripaiinimq ir giltus atsiliepimus.
jgyta patirtis sudarys galimybe pretenduoti Lietuvoje vykdyti dar aukgtesnio rango varlybas, pripalintas ir
organizuojamas Tarptautines gaudymo sporto federacijos (ISSF) bei Europos gaudymo konfederacijos
(ESC).
Projektas daug metu palaikomas ir remiamas KKSD Vilniaus m. savivaldyb6s, LRT (Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija), "Verslo liniq", Lietuvos sporto organizacijq ir privadiq organizacijq.
,

Viso projekto suma (Eur):

21 772,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

13 700,00

