puslapis

Lietuvos imtyniu federacija
(Parei§kejo pavadinimas)

Sporto visiems sajad2io pletoto
(Fondo Ittomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 §iaures gaily Graik4 - romentl, Laisvqjq ir Moter4 imtyniq dempionatas
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12017 m. birlelio-liepos men.
2.3. Projekto tikslas
1. Sistemingai didinti visuomenes suvokim4, kad fizinis aktyvumas, sportigkumas yra asmens darnos prielaida ir
visuotine vertybe, populiarinti fizin! aktyvumq mokiniq tarpe, vykdyti veiksming4 stebesen4 ir siekti, kad fizinis
aktyvumas taptq bendrosios kulturos dalimi.
2. Prisideti prie Graikt! - romenq, Laisvtuq ir Motertt
rinktiniq pasiruogimo Pasaulio empionatui

2.4. Projekto uldaviniai
1. Kelti kvalifikacijq visuomenes fizinio aktyvumo skatinimo program! dalyviams, rengejams bei vykdytojams
tarptautiniu lygiu;
2. Surengti Graikq - romem, Laisvqjq ir Moter4 tarptautines imtyniq var2ybas;
3. U2imti prizines vietas, ne maliau dviej4 dempionq bei trijq prizinink4;
4. Populiarinti fizin! aktyvumg ivairiuose gyventojt1 sluoksniuose;
5. Garsinti Lietuvos vard4 pasaulyje ir ugdyti patriotizmo jausm!

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Lietuvos imtyniq federacija nuo seno garsina §al! puikiais sportinink4 pasiekimais: Olimpiniq 2aidyniq ir Europos
dempionat4 prizininkai Mindaugas Mizgaitis ir Aleksandr Kazakevid, Pasaulio dempionas Rimantas Bagdonas, Pasaulio
bei Europos dempionatq prizininkai Valdemaras Venckaitis ir Mindaugas E2erskis, Pasaulio 6empionato prizininkas
Edgaras Venckaitis, Europos dempionato prizininkas Laimutis Adomaitis. 2017 m. Lietuvos imtyniq federacija atiymi
savo veiklos 110-sias veiklos sukaktj, todel tai bus graIus jubiliejas paminejimas, kartu puikus reginys Iiarovamas,
kandangi 6empionate dalyvaus Olimpini4aidynisl, Pasaulio ir Europos prizininkai.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Tarptautinese var2ybose dalyvaus Olimpini4 rinktiniq nariai i§ Lietuvos, Latvijos, Estijos, Norvegijos, Suomijos,
vedijos, Danijos, Islandijos, bendras sportininkq skai6ius virgys 150 2moniq. Kartu su treneriais, 2iiirovais bei
informacine sklaida, manome, kad apie projektg iggirs daugiau nei 30.000 2moniq i§ minetq valstybiq. Amilaus
intervalas nuo 7m. iki 75m.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
1. Kelti kvalifikacija visuomenes fizinio aktyvumo skatinimo program! dalyviams, rengejams bei vykdytojams
tarptautiniu lygiu;
2. U2imti prizines vietas, ne matiau penkii! prizininkti;
3. Populiarinti fizinj aktyvumq jvairiuose gyventojq sluoksniuose;
4. Geresnis pasiruogimas Pasaulio Graikq — romem, Laisv4j4 ir Moterq imtyniq dempionatui
5. Garsinti Lietuvos vard4 pasaulyje ir ugdyti patriotizmo jausm4

2.8. Projekto testinumas
Tokio tipo varlybos bah! rengiamos pirmq kartq, tadiau 2enkliai prisidet4 prie Lietuvos imtyniq federacijos sukurtos
sportinink9 rengimo sistemos: nuo jaun4j4 talentq paiekos ir atrankos iki pasirengimo Olimpinems Iaidynems.

Viso projekto suma (Eur):

17.900,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

8.940,00

