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V§I baidaritt slalomo klubas "Regesa"
(Parei§kejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo Idomis remiama veikios sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Sporto inventoriaus jsigijimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
Nuo 2017m. balandlio Id iki gruod2io 31 d. Planuojama jsigyti baidariq slalomo sporto vienvietes kanojas
(C-1). Numatomas naudojimo laikotarpis 5-10 metq.

2.3. Projekto tikslas
Siekti, kad baidariti slalomo jauniq rinktines nariai ir kandidatuojantys j suaugusiq rinkting sekmingai
atstovautu tali, m est4, naudodam es i iuolaikin iu sporto inventoriumi.
2.4. Projekto uldaviniai
[sigyti 2 naujas baidariq slalomo vienvietes kanojas treniruotems ir vadyboms.
Siekti sportininkq meistritkumo augimo.
2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Baidariq slalomas yra olimpine sporto gaka. Tarptautind baidariq irklavimo federacija (ICF) siekdama
lygiq teisiq tarp lyditi pakeite baidariq slalomo olimpinist rungdiq taisykles. Bus kovojama del 4 olimpiniq
medalist: tai kajakq vyrq K-1M, kajakq moterq K-1W, kanojq vyrq C-1M ir nauja rungtis moterq kanojq C1W, kuri pakeis kanojq vyrq dvivietc C-2. Kei6antis laivq konstrukcijai jsisavinama ir nauja irklavimo
sroveje technika. Sportininkai turi galimybd startuoti dviejose K-1 ir C-1 rungtyse. Klube treniruojasi du
jauni perspektyvus 14-6ai sportininkai, kurie jau dabar yra Lietuvos bei Latvijos jauniq 6empionatq
nugaletojai, 2017 metais realiai pretenduojantys atstovauti Lietuvos suaugusiq
Tarptautineje
arenoje tarp bendraam2iq dalyvaudami Europos taures vadybose yra pasiekg aulatti rezultatq patekdami
finalus. ( iemet Austrijos etape u2imta 10 vieta K-1M klaseje, Krokuvos etape K-1W klaseje ulimta 2
vieta).
2016 metais klubo ir sportininkq tevq letomis buvo nupirkti nauji kajakai. Siekiant toliau kelti
sportininkq meistrigkumq butina jvaldyti tiek kajakq tiek kanojq irklavimo technika .. Abu sportininkai turi
ir kanojos irklavimo pagrindus, tadiau turimos kanojos yra 25 meta senumo ir tarptautinese vadybose
dalyvauti netinkamos.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas klubo sportininkams, Lietuvos jauniq rinktines nariams, siekiantiems meistritkumo,
atstovausiantiems tali oficialiose tarptautinese v-bose. Projekto dalyviai sportininkai: K.TalatIca,
K.Petrauskaite, klubo vadovas-treneris, klubo sportininkai 9-14 meal ( viso - 15 2moniq). Apie projekto
su2inos Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Ulcrainos klubq sportininkai, treneriai, kiti dalyviai, dalyvaujantys
varybose Lietuvoje, Latvijoje (120-150 2moniq), iiurovai , sportininkq teveliai, tarptautiniq v-bq metu
Kaune 200-300 monist, besidomintys baidariq irklavimo sportu: spaudos skaitytojai, intemeto, socialiniq
tinklu vartotojai (apie 3000 Imoniq). Planuojamas inventoriaus naudojimas sezono metu treniruodiq metu 2440 val/men.*6 men=144-240 val. Sezono metu planuojama dalyvauti 14-18-oje vadybq.
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2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektg
Isigijus naujas kanojas vienos igvykos metu, vienas sportininkas gales treniruotis ir startuoti vatlybose
dviejose rungtyse (K-1 ir C-1 klasese). 20I7m. sportininkai dalyvautq K-1 ir C-1 rungtyse Lietuvoje ir
Latvijoje vykstan6iose vadybose i bei Europos taures jaunu6iq U-16 etapuose. Planuojama dalyvauti 8
vaitybose. Ugdysime sportininkus ateityje sieksianCius rezultatq dviejose rungtyse Europos ir pasaulio
jauniq tempionatuose. Sportininko dalyvavimas dviejose rungtyse tarptautinese varlybose paskatins greitesni,
sugrIlimq prie kanojq rungties vystymo Lietuvoje. Dalyvaujant dviejose rungtyse galesime igugdyti naujus
Igticl2ius, to pasekoje kits sportininkq meistrigkumas, treneriq patirtis. Jaunq sportininkq dalyvavimas galies,
tarptautinese vaitybose dviejose rungtyse skatins kitus jaunus sportininkus ir trenerius sparCiau vystyti
Lietuvoje primirgt4 kanojq (C-1) rungtj. Vadovui inventoriaus pirkimo procesas suteiks patirties, jauniems
sportininkams pasitikejimq, savimi, pasidid2iavimq bfiti vienodais su kitq galiq bendraam2iais, didesnj
demesj, linomumq klubui bei galiai baidariq slalomo "bendrijoje".

2.8. Projekto tgstinumas
his projektas yra ilgalaikes klubo veiklos testinumas. 2008m. klubui jsirengus baidariq slalomo tras4
Nemune, prie§ 6 metus pradejus treniruoti agtuonme6iq grupc, giandien turime jaunus perspektyvius
sportininkus, kurie jau rodo rezultatus. Projekto jvykdymas yra batina salyga, keliant Lietuvos baidariq
slalomo sportininkq rezultatq{ kartelc I aukgtesni lygj.
Viso projekto suma (Eur):

4.200,00

Praoma is fondo suma (Eur):

3.700,00

