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LIETUVOS GRINDV RIEDULIO FEDERACIJA
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir irangos jsigijimas
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'SPORT° INVENTORIAUS BEI !RANGOS JSIGIJIMAS

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

I Projektq planuojama vykdyti nuo 2017 m. vasario men. ir baigti 2017 m. gruoaio men. Planuojama jsigyti: Grindy
2.3. Projekto tikslas
Pagrindinis projekto tikslas — prisideti prie grindy riedulio sporto pletojimo ir populiarinimo Lietuvoje, propaguoti
sveikq gyvensenq bei skatinti jaunimo u2imtumq.

2.4. Projekto uldaviniai
1. jsigyti grindy riedulio inventoriq bei jrangq;
2. Igplatinti grind4 riedulio inventori4 bei jrang4 (pagal LGRF pletros plant');
3. Suorganizuoti Lietuvos mergaidi4 ir vaikinq grindy riedulio eempionatus, 2017 m. Lietuvos sporto vi164 t.aidynes
(grindy riedulio sporto gakos);
4.
Propaguoti sveikq gyvensenq bei skatinti jaunimo u2imtumq.

2.5. Trumpas projekto esmes aprgymas
Projektas aktualus — tuo, kad pletojant grindy riedulio sporto gakq bus skatinamas jaunimo u±imtumas, bei panaudojama
kaip fizinio auklejimo, sveikatos stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio praleidimo priemone. Siai dienai pagrindine
problema — kad, norintys 2aisti grindy riedulj neturi jrangos bei inventoriaus. Organizuojant 2016 m. Lietuvos sporto
vileiy iaidynes norineiq dalyvauti buvo daug daugiau, tik jie negalejo pasiruogti ir dalyvauti, nes neturejo grindy riedulio
inventoriaus. jgyvendinus projektq „Sporto inventoriaus bei jrangos jsigijimas"
pasiektas projekto tikslas ir
uidaviniai, butt., sudaryta galimybe didesnei apimdiai dalyviq dalyvauti Lietuvos mergaidiq ir vaikinq grindy riedulio
6empionate, 2017 m. Lietuvos sporto vilely iaidynese (grindy riedulio), 2aisti grindy riedulj, skatins jaunimo u2imtumq.
Numatomas projektas — ilgalaikis, skirtas jaunimui. Projekto metu jsigytas grindy riedulio inventorius bei jranga - bus

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto dalyviai — asmenys nuo 14 iki 29 m., t. y. moksleiviai bei sporto klubq Iankytojai. 1 viso planuojama projekto
dalyviq — 1200 asm. (moksleiviq bei sporto klubq lankytojq), abstrakti auditorija — 20 000. Projekto vykdytojai t.y.
Lietuvos grindy riedulio federacija, jos nariai (sporto klubai) ir kt. Projektas bus vykdomas Lietuvoje. Apie projektq bus
vie<inama internetiniame nnslanvie www 1prf lt mokvkInge bei kt visnomenOs informavimo nriemoniu na alba.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
Projekto pagrindinis rezultatas — pasiekti numatytq tikslq (prisideti prie grindy riedulio sporto pletojimo ir populiarinimo
Lietuvoje, propaguoti sveikq gyvensenq bei skatinti jaunimo u2imtum4) ir uidavinius (jsigyti grindy riedulio inventoriq
bei jrangq; igplatinti grindy riedulio inventori4 bei jrangq (pagal LGRF pletros plant'); suorganizuoti Lietuvos mergaidiq
ir vaikinu grindy riedulio denvionatus, 2017 m. Lietuvos sporto vil6iu 2aidynes (grindy riedulio), propaguoti sveika

2.8. Projekto tgstinumas
Sis projektas yra ankgdiau vykdytq projekty testinumas. Numatomas projekto testinumas ir pletojimas ir ateityje t.y.
siekis pletoti ir populiarinti grindy riedulj visoje Lietuvoje. Sio projekto testinumas suteikia galimybg tolygiai ir
kokybigkai ugdyti ir lavinti sportininkus treniruodiq ir vadybq procese naudojant aukgtos kokybes specializuotq grindy
Viso projekto suma (Eur):

12 276,00

Pra§oma i§ fondo suma (Eur):

11 539,44

