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Lietuvos 2urnalisttl sajunga
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto visiems sqjfid2io pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'Sporto turnalist4 futbolo ir krep§inio turnyrq organizavimas

2.2. Projekto igyvendiaimo laikotarpis
12017.02.01 - 2017.11.30

2.3. Projekto tikslas
Lietuvos iumalistq futbolo ir krep§inio 6empionatuose siekiama suburti Lietuvos iumalistus, supalindinti su
naujausiomis sporto Iumalistikos tendencijomis, prisidedama prie jq kvalifikacijos kolimo; tarptautinemis sporto
tumalistq vartybomis prisidedama prie Lietuvos vardo ir §alies sporto pasiekimq garsinimo, siekiama pasitelkti utsienio

2.4. Projekt° uidaviniai
Organizuoti jau tradiciniais tapusius sporto iumalistq turnyrus: Tarptautinj 2urnalistq futbolo turnyr4; Lietuvos
turnalist4 futbolo 6empionat4, Lietuvos tumalist4 krepginio 6empionat4, futbolo rungtynes su Lietuvoje kartu su
nacionalinemis futbolo rinktinemis viegin6iais utsienio §aliq sporto lumalistais; rengti tarptautinius seminarus sporto

2.5. Trumpas projekto esmes apra'gymas
Tarptautinis sporto turnalist4 futbolo tumyras vyks jau 13 metus i§ eiles ir tapo tradiciniu. Per dvylika metq Lietuvoje
vie ejo net dvidegimties utsienio galiq sporto iumalistai. Lietuvos sporto lumalistq futbolo dempionatas rengiamas
jubiliejinj 10 kartq. 6 metus i§ eiles bus rengiamas Lietuvos iumalistq lcrepginio dempionatas. Jau kelet4 met4
organizuojamos futbolo rungtynes su Lietuvoje kartu su nacionalinemis futbolo rinktinemis viegigiais utsienio sporto
lurnalistais, 2017 m. Lietuvoje viees Slovakijos, §kotijos ir Anglijos turnalistai. Turnynj ir susitikimq metu bus
organizuojami ir sporto iumalist4 seminarai, kuriuose dalyvaus Lietuvos ir utsienio valstybiq sporto iumalistai,
Lietuvos sporto organizacijq atstovai, garsus sportininkai, treneriai. Renginiq metu vyksta sporto iumalistq diskusijos,
seminarai, taip sprendIiama Lietuvos sporto turnalist4 kvalifikacijos kelimo problema, taip pat organizuojamos Lietuvos

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas pladiajai visuomenei, visa amtiaus grupiq 2monems. Tarptautiniame iumalist4 futbolo turnyre
dalyvaus 160-180 sporto iumalistq i§ Lietuvos, Skotijos, Vokietijos, Danijos, Rusijos, Lenkijos, Vengrijos, Ukrainos,
Baltarusijos ir kt. §aliq. Planuojama, kad gis tumyras ateityje gall tapti Europos sporto iumalistq futbolo dempionatu,
kurio isteigimo idej4 palaiko UEFA Iiniasklaidos komitetas. Lietuvos tumalist4 futbolo ir krep§inio dempionatuose
dalyvauja daugiau negu po 150 lumalist4 i§ Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Panevetio, giaulith televizijq, lailcragdith
intemeto svetainiq redakcijq. 2017 m. rugstjj Lietuvoje vides 25-50 sporto turnalistai ig Anglijos, §kotijos ir

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Tarptautiniame iumalist4 futbolo turnyre dalyvaus 12-14 komandq ig Lietuvos ir utsienio, viso — apie 160-180 sporto
lurnalistq. Lietuvos iumalistq futbolo dempionate his 10-12 komandq, viso — daugiau kaip 150 turnalistq. Atvirajame
Lietuvos t umalistq krepginio dempionate dalyvaus 10 komandq, viso — daugiau nei 150 lumalistq. Seminaruose bus
keliamas sporto Iurnalistq profesionalumo lygis, aptariami Jr sprend2iami sporto visuomenei aktualus klausimai,
antariami bendratiarbiavimai su snort() institoriiomis federaniinmis &rho snortn fornalistams perinimas ir lc -t

2.8. Projekto totinumas
Lietuvos turnalist4 sajungos rengiami tumalist4 turnyrai jau tapo tradiciniais ir nepetraukiamai organizuojami kasmet.
Tarptautinis sporto turnalistq futbolo tumyras bus rengiamas 13 metus i§ elks, Lietuvos sporto iumalist4 futbolo
eempionatas rengiamas jubiliejinj 10 kart4, Lietuvos turnalist4 lcrepginio 6empionatas bus rengiamas 6 kart4. Sporto
iumalistai futbolo aik§tose susitiko su Lietuvoje kartu su nacionalinemis rinktinemis viegejusiais Skotijos, Lenkijos,
Graikijos, gveicarijos, Latvijos, Estijos Iumalistais.

Viso projekto suma (Eur):

35.000,00

Praloma it fondo suma (Eur):

16.000,00

