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Lietuvos badmintono federacija
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto mokslo ir sporto specialist[} rengimo bei jq tobulinimo plototo
(Fondo leSomis remiama veikios sritis)

2. PROJEKTO APRA§VMAS
2.1. Projekto pavadinimas
(Badminton treneriq kvalifikacijos kelimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 m. sausio 1 d. - 2017 m. gruocitio 31 d.

2.3. Projekto tikslas
1Treneriy ir teiseju kvalifikacijos kelimas

2.4. Projekto uidaviniai
(1) Sudaryti galimybes patiems perspektyviausiems treneriams ir teisejams dalyvauti tarptautiniuose kvalifikacijos ktlimo 1

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Per kelety mety Lietuvoje atsirado nematai naujq badmintono klubq, kuriems vadovauja ir klubq narius treniruoja
neblogy sportiniy rezultatti pasiekc badminton taidejai. Norint iglaikyti vieningy badmintonininky rengimo sistemy,
uttikrinti tinkama perspektyviq sportininkq atranka ir ugdymy, batina, kad gery rezultatti pasieke treneriai dalintysi savo
patirtimi ir geraja praktika su jaunyja karta, taip pat jau dirbantys ir rezultatus rodantys treneriai turotu galimybg tobuleti.
Pastaraisiais metals, Lietuvai siuneiant savo sportininkus dalyvauti turnyruose ir eempionatuose utsienyje, bei
organizuojant auktto lygio tarptautines vartybas Lietuvoje, paattrojo kvalifilcuotti teiseju poreikis, gebandiq
profesionaliai teisejauti auktto lygio tarptautiniuose renginiuose. giuo projektu bus siekiama stiprinti Lietuvos teisejy
kompetencijq, suteikiant jiems sisteminiy tiniq.
Atsilvelgiant j itdestytus poreikius, projekte planuojamos tios veikios:
1) Perspektyviausiems treneriams ir teisejams planuojama sudaryti salygas dalyvauti Europos ir Pasaulio badmintono
lederacijq organizuojamuose renginiuose: BWF (Badminton world federation) — Pasaulines badmintono federacijos
treneriq konferencijoje gkotijoje, tarptautiniuose treneriq kvalifikacijos kelimo kursuose bei tarptautiniuose teisejq
mokymuose.
2) 2017 m. planuojama organizuoti Iris mokymo renginius treneriams ir vienq mokymo renginj teisejams Lietuvoje:
2.1.Treneriy mokymuose
keliama treneriq kvalifikacija pagal Pasaulines badmintono federacijos patvirtinty
programq, patyre Lietuvos treneriai, itugdg geriausius Lietuvos sportininkus pasidalintq savo patirtimi su naujais
pradedandiaisiais treneriais, tarptautiniuose renginiuose dalyvave treneriai pasidalinty parsivetta informacija apie
naujausias badmintono treniravimo tendencijas, metodus ir gerqsias praktikas, sporto specialistai supatindinty su

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
'Badminton treneriai, jq rengiami ir ugdomi sportininkai, Lietuvos badminton federacija.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekti
(Projekto veikios pakeltu treneriu kvalifikacija bei iaideju sportinj pasirengima, prisidetu prie vieningos badmintono

2.8. Projekto testinumas
Projektas prisideda prie tqstines pagrindines Badmintono federacijos veiklos — badmintono sporto gakos pletros.
Treneriti kvalifikariia vra vienas naarindiniti snortininkti nmareso %/Omit'.

Viso projekto suma (Eur):

20.038,60

Pratoma ig fondo suma (Eur):

18.038,60
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