pusla pis

Kauno Siuolaikines Penkiakovs Klubas "Mustangas"
(Pareilktjo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Fechtavimo inventoriaus isigyjimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 liepos I d. - rugpjfidio 30 d.

2.3. Projekto tikslas
Projekto tikslas jsigyti tinkama inventoriy, reikalinga fechtavimo treniruaiu visapusiSkam procesui. Fechtavimo aprangas, kaukes ir Spagas, kudos atItiktu visus relkalingus saugumo reikalavimus
ir sertifikatus.Specialie avalyne skirts aveti ant fechtavimo takelio. Isigijus norimq kiekj inventoriaus, nebereikes klubo nariams dalintis tarpusavyje inventoriumi. Bus galima dalyvauti bendrose
treniruotese, kartu penkiakovininkai ir fechtavimo klubu atstoval. Projektu skatinama partneryste ir bendradarbiavimas tarp skirtingy sporto

2.4. Projekto uldaviniai
Vykdyti giuolaikines penkiakoves treniruotes ir pasirengimq varlyboms. Pritraukti naujus narius klubq. Panaudoti
turimq inventorial siekti progreso pletojant sporto §ak4 kauno mieste ir Lietuvoje.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Bus isigytas labai reikalingas naujas fechtavimui skirtas inventorius. §pagos, kauk6s, saugi visus reikalavimus ir
sertifikatus atitinkanti fechtavimo apranga. Saugumui yra teikiamas ypatingas prioritetas, sportininkai turedami sen4
inventorial rizikuoja patirti traumas ir susi2eidimus. Tod&I isigijus nauja inventorial bus uttikrintas saugus sportavimo
procesas kelis sezonus i prieki. §iuolaikino penkiakove yra ypatingai brangi sporto §aka, todel gavus parama bus didel6
paspirtis jauniems sportininkams.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekte dalyvauja visi §iuolaiking penkiakovc sportuojantys asmenys nuo pradinio rengimo grupiq (6-8 m.) iki
veteranq sporto judejimo (30-65m.). Apie 30 sportininkq ir treneriq ig Kauno miesto.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Trumpalaike projekto nauda — tai skalndus treniruotiu procesas, bei dalyvavirnas pagrindinese sezono varaybose Lietuvoje ir u2sienyje, Kauno miesto ir Lietuvos
garsinimas.
Ilgalaike nauda — moksleivitj ir jaunimo rengirnas, veteran') jrraukimas algal j sporting veikla. Ateities rezultatai, giuolaikines penkiakoves vyslymas bei plotra kauno mieste.
Visapusibkas asmenybin ugdymas per sporta, nusikalstamumo prevencija, fizinio aktyvumo skatinimas, sveikatingumas.

2.8. Projekto testinumas
penkiakove yra prioritetint, Olimpine sporto Saka Lietuvoje. Kauno giuolaikines penkiakoves klubas "Mustangas" isigijcs bUtina
fechtavimo treniruotems ir vartyboms inventoriu toliau gales testi nenutrukstagia veiklg rengiant jaunaj ♦ giuolaikints penkiakoves karts kauno
miestui ir Lietuvos respublikai, bei vienydamas veteranq judejima.

Viso projekto suma (Eur):

7,450,00

Pra§oma i§ fondo suma (Eur):

7,000,00

