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Lietuvos Golfo Federacija
(Pareitkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrigkumo pletote
(Fondo leSomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAWMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Lietuvos golfo 2aidojq pasiruogimas ir dalyvavimas Europos dempionatuose
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2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
2017 meta sausis - 2017 met! gruodis
2.3. Projekto tikslas
Prisideti prie geriausiq Lietuvos golfo iaidejq pasiruogimo ir dalyvavimo Europos dempionatuose, bei siekti sudaryti
geriausias sqlygas treniruotems Lietuvoje.

2.4. Projekto uidaviniai
1) Suteikti galimybe sportininkams igvykti i treniruodiq stovyklas, ruogiantis startams dempionatuose; 2) uttilcrinti
spotininkq dalyvavymq Europos Cempionatuose; 3) sudaryti sqlygas Lietuvos jauniq rinIctines sportininkams tobulintis
grupiniuose ulsiemimuose su treneriu.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Golfas Lietuvoje yra pakankamai jauna sporto gaka, tad net ir geriausiems Lietuvos golfo 2.aidejams truksta patirties ir
kokybigko pasiruogimo startams Europos dempionatuose. Lietuvos Golfo Federacija, siekdama prisideti prie geriausiq
Lietuvos golfo 2aidejq tobulejimo ir aukkesniq rezultatq siekimo, ketina suteikti galimybg iaidejams igvykti i treniruotiq
stovyklas, kuriq tikslas - pasiruogimas busimiems startams Europos dempionatuose. Taip pat Federacija deleguos ir
uitilcrins deleguotq taidejq nuvykimq ir dalyvavimq Europos dempionatuose. Siekiant sudaryti palankesnes sqlygas
tobuleti Lietuvos jauniq rinktiniq kandidatams, federacija ketina organizuoti grupinius ulsiemimus su treneriais. Tai leis
kokybigkai ir kryptingai vykdyti jaunqjq golfo iaidejq tobulejimo procesq.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Tiksline grope: geriausi Lietuvos golfo iaidejai, jvairitl grupiq Lietuvos rinktiniq kandidatai ir nariai. Projekte dalyvaus
ir treneriai, !curie yes grupinius u2siemimus Lietuvos jauniq rinktines kandidatams ir nariams.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda tgyvendinus projektg
Lietuvos Golfo Federacijos tikslas - deleguoti ir sudalyvauti bent 5 tarptautiniuose dempionatuose Europoje.
Individualus sportinialcq tikslas - aplenkti bent treddali dempionate dalyvaujandiq varlovq. jgyvendinus projekto,
tikimasi sulaukti stabilesniq ir auk:slesniq rezultatq ig deleguotq i Europos dempionatus atsotvq, bei spartesnio ir
kryptingo jauniu tobulejimo, ilgainiui tikintis igugdyti aulcgdiausio lygio sportininkus.

2.8. Projekto tgstinumas
his projektas yra ankstesniq projektq, vykdytq be Kiln° kultaros ir sporto remimo fondo finansavimo, testinumas.
Planuojama projektq testi kasmet. Ulsitilcrinus finansine paramq projektui, ateityje plaunojama tobulinti jauniq
tobulejimo procesa, gerinant treniruodiq salygas Lietuvoje, bei treniravimosi galimybes stovyklose ulsienyje.

Viso projekto suma (Eur):

66,600.00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

54.100.00

