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Lietuvos tautiniq imtyniq federacija
(Pareitkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrigkumo pletoto
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 1mtyniq ut dirty ir Pankrationo sporto gaky pieta Lietuvoje
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12017m. 1-12 men.

2.3. Projekto tikslas
Pakelti Lietuvos imtyniq ut dirty ir Pankrationo sportininky meistrigkum4, siekiant padidinti igkovojamy medaliy
skaidiy tarptautinese vartybose, praeiti atrankas j didliausius tarptautinius sporto renginius. Puoseleti Lietuvos kultiirq
ir jos paveldq per Lietuvos tautiniy imtyni4 — Ristyniy prizme.

2.4. Projekto uidaviniai
Padidinti Lietuvos sportininky igkovojamy medaliy skaidiy Europos ir pasaulio dempionatuose bei kituose
tarptautiniuose renginiuose. Pakelti Lietuvos imtyniq ut dirty ir Pankrationo sportininky meistrigkum4. Uktikrinti, kad
Lietuva bilty lygiaverte ir tinoma valstybe pasaulio imtyniq sporto sistemoje ir tarptautineje bendruomeneje. Surengti
Lietuvos tautini9 imtyniq kultiirinius-sportinius renginius, siekiant igsaugoti Lietuvos etnines kulturos verte ir

inomumq.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Lietuvos tautini4 imtyniq federacij4 atstovaudami sportininkai jau igkovojo medalius jvairiose imtyniy ut dirty ir
Pankrationo tarptautinese varlybose, Europos ir pasaulio dempionatuose. Projekto esme yra pritraukti naujy ir pakelti
Lietuvoje jau esandiy perspektyviy imtyniy ut dirty ir Pankrationo sportininky meistrikumo lygj, siekiant pilnai
ignaudoti jau esantj potencia14 laimeti aukgtas vietas 2017 tarptautinese aukgto lygio vartybose, Europos ir pasaulio
6empionatuose. Taip pat projekto esme yra kelti Lietuvos presti24 pasaulio sporto bendruomeneje tiek jos sportininky
rezultatais, tiek aktyvioje tarptautineje veikloje, gioje srityje.
Projektas taip pat didelj demesi skiria Lietuvos tautiniy imtyniq — Ristyniy populiarinimui, kaip Lietuvos etnines
kulturos paveld4 siekiant saugoti Lietuvos istorijos ir kultiiros dalj, kuri yra igsaugota jos tautiniy imtyniq ir su jomis
susijusiy tradicijy pavidale.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
jvairaus amtiaus Imtyni9 ut dirty Lietuvos tautini4 imtyniq ut dirty - Ristyni4 ir Pankrationo imtynininkai,
treneriai ir
teisejai.
,

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektg
Pakeltas Lietuvos Imtyniy ut dirty ir Pankrationo sportininky meistrikumo lygis. Padidintas Lietuvos sportininky
laimimy medaliy skaidius tarptautinese vartybose, 6empionatuose ir taidynese. Projekto dalyviy pakeltas meistriglcumas
bus naudingas Lietuvai ir jos rezultatams visos sportininky sporto karjeros metu artimiausiuose (2017m.) ir velesniuose
tarptautinese vartybose, Europos ir pasaulio dempionatuose bei laidynese. Taip pat pakeltas Lietuvos tautiniu imtyniq —
Ristyniy populiarumas tures ilgalaike jtak4 Lietuvos kulturai ir jos puoselejimui.

2.8. Projekto testinumas
Projektas yra testinis. Projekto metu bus sekama jo dalyviy patang,a bei sportiniai rezultatai. Geriausius rezultatus
tarptautinese vartybose pasiekusieji sportininkai gales dalyvauti kituose projektuose, toliau kelianth meistrigkumo
lygj, siekiant aukgty rezultaty ateityje pvz. dalyvaujant atrankose j 2019m. Europos 2aidynes ir j 2020m. Olimpiniy
taidyniq parodomajq program4, bei gerai pasirodyti giuose ir panagiuose aukgdiausio lygio renginiuose. Lietuvos
tautini4 imtyniy- Ristyniy padidintas populiarumas, gales btiti tesiamas kitais projektais siekiant per Lietuvos istorinj
sport4 skatinti Lietuvos kultiiros ir istorijos vie linomumq ir pagarb4.

Viso projekto suma (Eur):

135 954,50

Pr8oma i fondo suma (Eur):

113 954,50

