puslapis
Lietuvos beisbolo asociacija
(Pareigkejo pavadinimas)

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

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Sportines aprangos, iventoriaus ir jrangos jsigijimas pasiruogimui ir dalyvavimui Europos dempionatuose
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 m. sausis - gruodis

2.3. Projekto tikslas
Pasiruogimui ir dalyvavimui Europos beisbolo berniukq, jaunudiq, jaunimo iki 23 m. ir vyrq Europos dempionatuose
reikalinga ne tik vienoda apranga - sportints kelnes, maikutes, kepures ir kt., bet ir sportinis inventorius - kamuoliukai,
...

2.4. Projekto uidaviniai
Tinkamai pasiruo§ti Europos beisbolo dempionatams ir tinkamai atstovauti Lietuvq Europos beisbolo dempionatuose,
siekiant u2imti kuo auldtesnes vietas.
Planuojamos vietos: berniukai 2 — 3, jaunu6iai — 3 - 4, jaunimas iki 21 m. 4 — 5, vyrai B grupeje 2 - 3 vietas.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Lietuvos jvairaus amiiaus beisbolo komandos beveik kiekvienais metals dalyvauja Europos dempionatuose. 2017
metais Europos beisbolo kvalifikaciniuose dempionatuose Lais Lietuvos vyr4 nacionaline it jaunimo iki 23 m. beisbolo
rinktines. Europos finaliniuose dempionatuose dalyvaus Lietuvos jaunu6iq beisbolo rinktint ir Lietuvos bemiukq
rinktine, kurios 2016 metals stipriausiqjq grupeje uteme - jaunu6iai - 6 vietn, berniukai - 9 vietn, jauniai - 7 vietn. 2016
m. pirmn kartn Lietuvos beisbolo istorijoje Lietuvos jaunimo iki 21 metq, f.aisdami stiprivasiqjq grupeje, uieme 3-in
vietn.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Suaugg, vaikai, paaugliai, jaunimas ir studentai nuo 10 iki 45 metq (viso apie 200 2moniq). Be jq projekte dalyvaus

LBA prezidiumo nariai, treneriai, teisejai, tevai ir visi savanoriai, kurie prisides prie Lietuvos jvairaus andiaus
rinktiniq pasruogimo, treniruodiq stovyklose, kontrolinese varlybose ir pgiuose Europos dempionatuose.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
Lietuvos vardo garsinimas. Padidos beisbolo populiarumas Lietuvoje, pakels savo kvalifikacijn beisbolo teisejai,
protokolo ragytojai - sekretoriai, treneriai, beisbolinkai. Beisbolo geografijos pletimas Lietuvoje. Projektas pades
jgyvendinti ilgalaikius Lietuvos beisbolo pletojimo tikslus, leis apsirilpinti laidejq apranga, inventoriumi ir jranga,
tolesniam beisbolininkq

2.8. Projekto testinumas
Lietuvos berniukq ir jaunu6iq beisbolo rinktines kasmet dalyvauja Europos beisbolo dempionatuose, o jauniq, jaunimo
iki 23 m. ir vyrq rinktines kas dveji metai. Todel praktigkai atnaujinti taidejq apranga, inventoriq ir rang reikia
beveik kas met.

Viso projekto suma (Eur):

40.600,00

Pragoma i§ fondo suma (Eur):

26.000,00

