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Lietuvos Golfo Federacija
(Pareilicejo pavadinirnas)

Sporto visiems s4judlio pletote
(Fondo letornis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'Golfo sporto gakos plata Lietuvoje

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis

1

2017 men! sausis - 2017 metq gruodis

2.3. Projekto tikslas
1. Populiarinti golfs, kaip naujai atgimstanCla olimping sporto gaka Lietuvoje, siekiant sudominti ir jtraukti visq antiaus
grupiti 2mones sportuoti golf. 2. Organizuoti turnyrus skirtinguose Lietuvos golfo klubuose, siekiant suaktyvinti
vietines bendruomenes, bei skatinti 2mones vallytis ir alctyviau jsitraukti j §ia sporto galca.

2.4. Projekto uidaviniai
Siekiant populiarinti golf: 1) Organizuoti patintinius ir parodomuosius renginius vietose vietose did2iuosiuose
miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Druskininkai); 2) Rengti atvirq durq dienas visuose Lietuvos golfo klubuose; 3)
Organizuoti padintines pamokas vaikams ir mokytojams didligjq miestq mokyklose. Siekiant organizuoti tumyrus: 1)
Surengti bent po vien4 tumyra kiekviename Lietuvos golfo klube; 2) Organizuoti sezono varlyby sisterna, kad nustatyti

ir apdovanoti geriausius 2017 meta laidejus.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Lietuvos Golfo Federacija, siekdama populiarinti golf ir jtraukti visq =dims grupiq tmones sportuoti Rio sporto laka
didliuosiuose miestuose organizuos padintinius ir parodomuosius renginius vietose vietose, organizuos palintines
pamokas vaikams ir mokytojams, bei rengs atvirq dung dienas visuose golfo klubuose Lietuvoje. Siekiant suaktyvinti
vietines bendruomenes, bei skatinti varytis ir aktyviau jsitraukti j giq sporto gak4, numatoma organizuoti golfo turnyrus
visuose Lietuvos golfo klubuose, bei organizuoti sezono varlybq sistema, kuri leis nustatyti ir apdovanoti geriausius
sezono iaidtjus. Golfas - tai intelektuali, bendruomenigka, ypatingai sveika laisvalaikio praleidimo forma, tad
sportuojant gia sporto galcq sprendiiamos ig kart kelios problemos: visuomenes sveikatinimas, individq integracija j

vietines bendruomenes, bei visq am Taus grupiq 1.moniq laisvalaikio ullrittunas.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Tiksline grupo: visa amliaus grupiy (jaunuoliai, vidutinio antiaus, senjorai) furores. Juos numatoma pasiekti patintiniq
ir parodomgjy renginiq metu vietose did2itijqmiesty vietose, bei atvirq dury dienq golfo klubuose metu. Jaunuolius ir
jvairaus arn2iaus mokytojus numatoma pasiekti paiintiniq pamokq molcyklose metu. Golfo tumyrq metu planuojama

vidntiniAlcai no RO ivairans amfianq dalvviu kiekviename i4 ors7ani7noiamu tonwn).

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektsj
Igyvendinus projekto, tikimasi padidinti sportuojan6iy golf 2moniq skai6iy 15-20% Lietuvoje. Taip pat nustatyti
geriausius 2017 metq golfo iaidejus. Tai motyvuos dalyvius ateityje siekti geresniq rezultatq ir toliau aktyviai sportuoti
golf. Ilgainiui imond integruosis j vietines bendruomenes, bei sveikai ir aktyviai leis laisvalaikj gamtoje, sportuodami
golf.

2.8. Projekto tcstinumas
his projektas yra ankstesniy projelctq, vykdyty be Kano lculttiros ir sporto rernimo fondo finansavimo, testinumas.
Planuojama projekto testi kasmet. Uisitilcrinus finansine parama projektui, ateityje plaunojama plesti golfo
populiarinimo geografija visoje Lietuvoje, aplankant daugiau mokyldq, surengiant daugiau pa2intiniq ir parodomtjA

renginiu skirtinguose miestuose. bei surengiant daugiau tumyru Lietuvos golfo klubuose.
Viso projekto suma (Eur):

71,000.00

Pragoma

is fondo suma (Eur):

5 1 ,44 0.0 0

