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Asociacija „Nacionaline krepginio lyga" (toliau paraigkoje NKL)
(Pareigkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrigkurno pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I NKL dempionato organizavimas ir kitos sportines, prevencines veiklos vykdymas
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12017 01 01 — 2017 12 31

2.3. Projekto tikslas
TIKSLAS — Organizuojant NKL dempionatq uttilcrinti jaunqjq Icrepgininkq sportinio meistri§kumo kelim4, prisidedant ir
sudarant sglygas sportininkq ruo§imui Lietuvos jaunimo rinktinems: U16, U17, U19, U20

2.4. Projekto uidaviniai
U2DAVINIAI:
1. Maksimaliai (pagal turimus resursus) uttikrinti NKL dempionato eigos organizavim4;
2. Nustatyti 2017 m. NKL 6empionato nugaletojus ir prizininkus;
3. Uttikrinti NKL taidtian614 taidejq savalaikl ir profesionalq statistiniq duomenq atnaujinim4;
4. Uttikrinti VIDEO ir kit4 vizualines, statistines medtiagos prieinamum4 ir pertiar4 Lietuvos rinktiniq treneriams;
5. Suformuoti NKL rinktine, §alies ir tarptautiniam atstovavimui;
6. Organizuoti prevencinius mokymus bei seminarus, susijusius su sutartomis rungtynemis;
7. Stiprinti vietos bendruomenitl isitraukim4 vietos klubq veik14;
8. Organizuoti kitus turnyrus, projektus ne dempionato metu.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
1. NKL veiklos aktualumas.
1.1. Sistemos dalis
Nuo 2011 m. spalio 24 d. NKL priklauso Lietuvos krepginio sistemai ir yra atsakingatd antro pagal pajegumq dempionato Lietuvoje
pravedimq, organizavim4 ir nugaletojq igaigkinimq. NKL dempionato laimetojas nuo 2012 m. sportiniu keliu patenka i aukgtesng lygq.
Analogigkai, paskutinos vietos laimetojas igkrenta i lemesne lygq.
1.2. Jauniq, jaunimo rinktiniq ir talentingq krepgininkq rengimo sistema.
Organizuojamas NKL 6empionatas yra profesionalus sportinis kelias, atsiskleisti ir igrygketi jauniesiems talentingiems krepgininkams. :
1.3. Sportine piramide klubiniame Icrepginyje. Daugiau kaip 60 proc. NKL taidZiandiq klubq veikla miestuose/regionuose yra pagrista
1.4. Socialinis vaidmuo. NKL lygos veikla yra svarbi maluosiuose miestuose kur palaikomos arba tesiamos tradicijos turi nemat4 itakq
Tokiu bOdu NKL sudaro stilygas savanorigkai veiklai, vysto bendruomenigkumo jausmq bei skatina did2iuotis savo miestu ir savais kref
2. Projekto ideja:
2.1. NKL 6empionato vadybos siekia tapti ne tik auktto lygio rungtynemis, bet ir bendruomenes renginiu miestuose/regionuose. Klubz
2.2. Projekto veiklq vieta: Kaunas, Vilnius, Klaipeda, Marijampole, Jonava, Raseiniai, Sakiai, gilute, Moletai, Jonigkis, Teliai, Palanv
2.3. Projekto dalyviai:
2.3.1. Tiesioginiai dalyviai: NKL klubai - krepgininkai, vadovai, treneriai.
2.3.2. Netiesioginiai dalyviai: Nacionaliniq Lietuvos rinktiniq treneriai, sporto mokyklos, klubq sirgaliai, tiurovai, savanoriai, remejai,
2.4. Vykdytojai:
Projekto vykdytojai — Nacionalines krepginio lygos administracija.
2.5. Projekto trulune ir pobadis:
2.5.1. Trukme 2017 01 01 — 2017 12 31
2.5.2. Projektas yra sisteminis, ilgalaikis.
2.6. Projekto pobudis:
Projektas tiesiogiai skirtas NKL klubq tarpusavio varlyboms t.y. eempionatui pravesti (u2daras);
Projektas netiesiogiai skirtas ir prieinamas regimajai ir audio auditorijai (atviras).
2.7. Pagrindinis projekto rezultatas:
U2daros auditorijos — NKL 6empionato laimetojas;
Atviros auditorijos — sukurtas produktas, puoselojantis tradicijas, darantis teigiamq ltak4 imoniq socialinei gerovei, sporto vadybos pay

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
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Tiksline projekto grupe:
. Tikslint grupe ir dalyviai — NKL teise taisti turintys klubai, klubq taidejai, treneriai ir kitas kluby personalas.
Tiesioginiy dalyviy skaidius: kluby — 14, laid* — 240, treneriq — 30, fizioterapeuty — 15, vadovy, vadybininky ir kt. —
50.
Tiesioginiy dalyviy andius: 14 — 34 m.
2. Netiesioginiai dalyviai — miety savivaldybes, sporto mokyklos, sporto central, remejai, temesniy lygy klubai, sirgaliai,
thlrovai salese, transliacijy intemetu ir TV, savanoriai, tiniasklaida.
Netiesioginiy dalyviy skaidiai: savivaldybiq — 12; sporto mokykly — 10-14; rem* — 110-140; temesniq lygy klubai —
10-14; sirgaliai salese — 540 (vieno klubo sirgaliai vid. per rungtynes), liarovai salese 9000 — 12000 (per visus klubus),
tiOrovai internetu ir TV — 180 000-230 000 (pagal praeito sezono statistiky); tiniasklaida: 72-80 (spausdintine,
intemetine, regionine, nacionaline). Netiesioginiy dalyviy andius: 5-85 m.
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■ NKL taidejLi skaitius U20 rinktinese
2.7. Laukiami rezultatai ir nauda pgyvendinus projektq
1.Laukiami rezultatai:
1.1. Profesionaliai pravestas ir suorganizuotas 2016/2017 m. NKL dempionatas, bei sekmingai pradetas 2016/2017 m.
d'empionatas;
1.2. Objelctyviai itaitkinti 2016/2017 m. 6empionato nugalttojai ir prizininkai;
1.3. NKL taidejy individualios statistikos bazes sisteminis palaikymas ir nuolatinis atnaujinimas;
1.4. Duomen4 FTP serveryje kaupimas, sisteminimas, administravimas;
1.5. NKL rinktines suformavimas tarptautinems vartyboms (trenerio rinkimo nuostaty parengimas, rinktines symatos
sudarymas ir logy uttikrinimas);
1.6. Suorganizuotas mokomasis/prevencinis seminaras/ai kluby vadybininky, treneriy kompetencijai gerinti, Icreptininky
prevencijai del sutarty sportiniy rezultaty;
1.7. Parengtas ir patvirtintas komunikacijos ir rinkodaros planas bei sukurtos priemones, skatinan6ios vietos
bendruomenes narius aktyviau dalyvauti NKL klubq veikloje;
1.8. Pravesti keli NKL turnyrai ar kiti projektai ne sezono metu.
2. Projekto poveikis tikslinei grupei ir dalyviams:
2.1. Palaikyta ir tobulejanti sportine forma, ir asmeninis rezultatas;
2.2. Profesionaliai pritaikytos treniruo6iy metodikos ir gerojantis komandinis rezultatas;
2.3. Patogi ir lengvai prieinama projekto informacine ir administracind erdve;
2.4. Lengvai ir logitkai suprantami vidaus veikly reglamentuojantys dokumentai;
2.5. Padaryta klaidy analize ir suformuoti nauji uldaviniai.
3. Projekto poveikis netiesioginiams dalyviams:
3.1. Ignaudotas saviraitkos laukas sukurtas klubuose ir NKL;
3.2. Perteiktos geros emocijos ir u±tikrintas tradicijy testinumas.
4. Projekto ilgalaiko nauda:
4.1. tatikrintas sisteminis LKF kreptinio piramides funkcionalumas;
4.2. Vykdoma Lietuvos kreptinio pletros ir krepgininky rengimo strategijos dalis, susijusi su tiesiogindmis strategijoje ir

2.8. Projekto tcstinumas
Projektas vykdomas kiekvienais metais nuo 1992 mety.
Del projekto aktualumo, sistemines veiklos projektas yra testinis.
1. Testinumo pagrindimas:
1.1. Poreikis iglailcyti aukgty sportinj pasirengimy ir meistrigkumy;
1.2. Sylygq sudarymas ir uttikrinimas jaunqjy krepginio talenty iaikinimui pasireigkimui bei ugdymui;
1.3. Kandidaty j Lietuvos jvairaus andiaus jaunimo rinktines ruotimas ir atstovavimas;
Lietuvos kreptinio pletros (jtraukta j talies strateginiy sporto gala} syraty) ir krepgininky bei klubq strategijos
jgyvendinimas.
,
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Viso projekto suma (Eur):

281.521,66

Pragoma is fondo suma (Eur):

114.922,00

