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Lietuvos begimo megejtj asociacija
(Parei§kejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo Idomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

i

Elektronints laiko matavimo sistemos isigyjimas

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis

1

2017 m. balandis — 2017 m. gruodis

2.3. Projekto tikslas
Lietuvos begimo megejq asociacija (LBMA) nuo 'Mimeo (1992 m.) populiarina megejigka begima kuris prieinamas bet
kokiai 2moniq socialinei grupei, tuo padiu skatina gyventojus vesti sveika gyvenimo buds. Projekto tikslai yra:
1. Siekti kuo efektyviau ir operatyviai skaMiuoti vykdomq variybq rezultatus.
2. Organizuoti ir prisideti prie begimo renginiq organizavimo, populiarinimo bei dalyvavimo juose.

2.4. Projekto uidaviniai
1. jsigyti ir panaudoti elektroning laiko skaidiavimo sistema masiniuose begimuose, kas leisty filtruoti dalyvius pagal
ivairius aspektus (altdiaus grupes, lyti, klubus, miestus ir pan.).
2. Skelbti vykdomq begimy vadybq rezultatus www.lbma.lt Internet° svetaineje, kad dalyviai gaiety visada surasti savo
pasiekta rezultata dalyvautose vadybose.
3. Rengti musq galies begimo megejams individualq begimo konkursa „Individuali begimo taure" ir tarpklubini begimo
konkursa „LBMA tarpklubine taure", vesti jq apskaita ir skelbti rezultatus LBMA intemetineje svetaineje www.lbma.lt .

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Pakelus rengiamq begimo vadyby kokybe, bus pritrauktas dar didesnis ir ivairesniq amiiaus grupiq begimo dalyviq
skai6us.
Kadangi po renginio begimo vadyby rezultatai bus skelbiami operatyviai ir tikslai, dalyviams nereikes lauriuoti, galti
laukiant kol bus paskelbti rezultatai, taip galima bray dar labiau igpopuliarinti begima kaip 2moniti tdimtumo, megejigko
sporto, sveikatos stiprinimo, kulturingo laisvalaikio praleidimo buds.
Neabejotinai gio projekto deka galima sumalinti gyventojq segamuma, sustiprinti sveikata, atitraukti, ypatingai jaunima,
nuo kompiuteriniq priemoniq ir suteikti galimybg bilti gryname ore, pasimankgtinti, vesti sveika gyvenimo Vida.
Naudoti elektroning laiko matavimo sistema butt galima ne vienerius metus.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
his projektas skirtas musy galies gyventojq (pradedant dadelinukais, vaikais, paaugliais, jaunimu, suaugusiais ir baigiant
vyresnio (pensijinio) am2iaus Imonemis) sveikatos stiprinimo, laisvalaikio tdimtumo, megejigko sporto propagavimo
(begimo megy vadybq renginiai vyksta visoje galyje), 2moniq fizinio tdimtumo problemoms spresti. Per pastaruosius
metus pastebima, kad masiniuose begimo renginiuose aktyviai dalyvauja geimos, imoniq, istaigy kolektyvai, pasirinke
megejigka begima atranda ji kaip sveikatos altini kaip aktyvaus laisvalaikio praleidimo forma kartu.
2016 m. (lyginant su ankstesniais metais) megejigkuose begimo rengiamuose dalyvavo 2ymiai gausesnis burys misq
galies gyventojq.
Su elektroning laiko matavimo sistema bfity galima pravesti didesni begimo renginiq skaidiq.
,

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
1.Naudojant elektroning laiko matavimo sistema, sieksime, kad 2017 m. organizuojamuose begimo renginiuose
dalyvautq daugiau nei 35000 masti galies gyventojq. Bendradarbiaudami su miesty ir rajony savivaldybemis, mokslo
istaigomis, sporto mokyklomis, bendruomenemis, begimo megejti ir sporto klubais, sieksime pritraukti sportuoti kuo
daugiau jaunimo, tuo pa6u igpltsime begimo megejti rata.
2. Daugejant begimo renginiuose dalyviq, naudojant modernia jranga (elektronine laiko matavimo sistema) butq galima
daug grei6iau ir efektyviau suskai6uoti, apdoroti ir pateikti begimo dalyviams pasiektus rezultatus bei ivykdyti
apdovanojimus.

2.8. Projekto tystinumas
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Lietuvos begimo megtjq asociacija per metus surengia virg 20 begimo vadybq (dalis begi nuo remiiniu bus vykdomi jau
26-us metus i§ elks).
isigyta elektronine laiko matavimo sistema buts} naudojama it ateityje.

Viso projekto suma (Eur):

17 797,00

Pra§oma is fondo suma (Eur):

13 000,00

