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Rankinio klubas „Varsa"
(Pareigkejo pavadinimas)

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

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'Sport() inventoriaus ir jrangos jsigijimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

I Projektqvykdysime nuo 2017-04-01 ir baigsime 2017-06-30 dienq. Planuojame jsigyti rankinio vartus ir tinklus,
2.3. Projekto tikslas
Siekti, kad vyrq komanda "Varsa — Stronglasas" aukgeiausiu Iygiu atstovautq miestq Lietuvos rankinio lygos
eempionate. Laimeti lygos eempionatq ir Lietuvos rankinio taurg.

2.4. Projekto uidaviniai
1.Isigyti sportinio inventoriaus ir sportines aprangos komandos 2aidejams,
2.Sudaryti sqlygas komandai treniruotis ir dalyvauti Lietuvos rankinio lygos ir Europos taures varybose.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Prisideti prie komandos „Varsa — Stronglasas" dalyvavimo Lietuvos vyrq rankinio lygos eempionatuose. Rankinio
komanda „Varsa — Stronglasas" 2010/11 meal Lietuvos rankinio lygos dempionate tapo bronzos medaliq laimetoja,
2012/13 metq eempionate igkovoti sidabro medaliai, 2015/16 metq Vivus.LT rankinio lygos 6empionai. Dalyvavo
Europos taures varlybose. Treniruaiq saleje reikalinga pastatyti rankinio vartus, nes buve vartai perkelti L varlybing
sale. Taip pat reikalinga atnaujinti vartq tinklus, susidevejusius kamuolius bei sporting aprangq komandos laidejams.
Sudaryti tinkamas sqlygas rankininkams treniruotis, atnaujinant treniruodiq bei vadybing aprangq ir avalyng.
Projektas vykdomas Alytuje, jame dalyvauja klubo rankininkai. Projekto vadovas Arvydas Brazaitis turintis didelg patirtj
organizuojant ir vykdant vietinius ir Europinius projektus, taip pat proielctqvykdys klubo treneriai Jonas Jonugka,

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas rankinio sporto gakos sportininkams ir treneriams. Projekte dalyvauja Alytaus „Varsa- Stronglasas"
rankininkai ir treneriai. Jis skirtas geriausiems rankininkams atstovaujantiems Alytaus miesta. Alytaus mieste dirba 8
treneriai, kurie treniruoja vaikus ir ruogia pamainq stipriausiai miesto komandai. Geras klubo 2aidimas pritraukia
daugiau vaikq norindiq treniruotis ir 2aisti rankini„ taip pat pritraukia daugiau 2iiirovq i . vadybas. Dalyviq am2ius nuo 18 I
iki 44 menu

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Dalyvavimas Vivus.LT rankinio lygos dempionate ir kitose tarptautinese var2ybose populiarina rankinio sportq,
pritraukia daugiau gabaus jaunimo treniruotis ir siekti aukgtq rezultatq bei isitvirtinti klube. Sudaromos sqlygos vaikams
ir jaunimui turiningai leisti laisvalaikj, lcryptingai sportuoti, pasirinkti aktyviq gyvensenq. Ne visi taps gerais
sportininkais, bet dauguma pasirinks sports, kaip gyvenimo buck

2.8. Projekto testinumas
Rankinis Alytuje yra populiarus, Klubas nuo 1982 meal dalyvauja galies aukgdiausios lygos rankinio dempionatuose,
taures var±ybose. Vykdomi iyairfis rankinio turnyrai Alytaus mieste, klubas dalyvauja Lietuvos vyrq rankinio lygos
dempionate ir tarptautiniuose turnyruose Vokietijoje, Baltarusijoje. Renkamos ir treniruojamos vaikq grupes tam, kad ir
ateityje turetume aukgtos klases sportininkq, kurie galetq deramai atstovauti klubq Lietuvoje ir u2sienyje.

Viso projekto suma (Eur):

ill 929,0(1

Pragoma ig fondo suma (Eur):

10 929,00

