0 2 puslapis
Lietuvos rankinio federacija
(Pareifiejo pavadinimas)

Sporto mokslo ir sporto specialistq rengimo bei jq tobulimmo pletote
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APFtAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Rankinio treneriq tobulinimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 m. balandio rugpjftio men.
-

2.3. Projekto tikslas
Kelti Lietuvos rankinio treneriq kvalifikacijg

2.4. Projekto uidaviniai
1.Seminare supaiindinti trenenus su mini rankiniu ir atskleisti treneriams mini rankinio molcymo tikslus bei tendencijas.
2. Pravesti treneriams, dirbantiems su 13-18 meta amliaus rankininkais, seminars apie lio atniiaus rankininkq
treniravimo ypatumus, taip keliant trenerin kvalifikacija. 3. Suorganizuoti didelio meistriikumo rankininkq treneriams
seminars apie liuolaikines treniravimo tendencijas.

2.5. Trumpas projekto esmes apraiymas
Lichrvos ranknuo tederamia LianaLams situacya nustate, kad Ltetuvos rankuuo trenenams yra buttna kelt] savo
kvalifikacijg supeindinant juos susiuolaikinemis treniravimo tendencijomis bei naujais, mokslilkai pagrjstais, metodais.
Lietuvoje yrs daugiau, nei 100 dirban6iq rankinio trenerig. Komandiruoti juos j auldto lygio seminarus uisienyje yra
sudotinga tiek del ekonominig sglygg (mokestis uz seminarus uisienyje yra aukslas, pragyvenimo bei transporto
paslaugos brangios ir t.t.), tiek laiko advilgiu (ne visi seminarai yra vykdomi mast; treneriams patogiu laiku), tiek del
kaibos barjero (vertimq j lietuviq kalba uksienyje niekas nedaro). Todd geriausia ileitis organizuoti auklto lygio
seminarus Lietuvoje, kvieOiant uisienio specialistus it uisienio. Siekiant didesnio seminarq efektyvumo, biitina
seminarus diferencijuoti pagal treniruojamq rankininkq smug meistrilkuma it net lytj. Vykdant seminarus daugiausia
domesio skiriama praktinems pratyborns, todol reikalinga grupe rankininkq pratimq demonstravimui. Praeitais metais
Lietuvos rankinio federacija vykde seminars treneriams kartu su talentg stovy -kla, kurioje pratybas vedo Lietuvos motenj
rinktines treneriai i Danijos ir dalyvavo talentingiausios Lietuvos 16-20 metu rankininkes. Pratybq metu treneriai
demonstravo jvairaus lygio pratimus skirtingo parengtumo rebus gerinti, tuo paaiu nustatydami kokio lygio yra musq
rankininkes ir kokic pratimai buttj efektyviausi lio lygio rankininkams. Federacija praeitais metals jau organizavo
treneriq kursus Lietuvos rinktiniq treneriams bei 8-12 meta rankininkams, kuriuos vedo lektoriai is Vokietijos bei viena
talentg stovyklg 16-20 meta rankininkams, kurioje dirbo mineti treneriai ii Danijos. lvertinus anksOiau Adesty -tus faktus
,

4iemet brit loiri4ka vvicrivti seminanm kitomc anOisus grunemc kai kuriuos cniunaiant cu talent)) stnvvklomis.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projelcte dalyvauttl apie 100 Lietuvos rankinio treneriq bei apie 60 talentingiausig Lietuvos rankininkq it rankininkiu,
taip pat seminarg it talentintq stovyklq vykdytojai, lektoriai it kt. personalas. AbstrakOioji auditorija: planuojama
Lietuvos rankinio federacijos renginiu reklamos it vielinimo auditorija bus ne maziau kaip 10 000 asmenq auditorija,
apimanti rankinio sporto gerbejus, rankininkg ir rankininkitl tows, gimines, draugus, paijstamus, kitq sporto lakg
,

trencrius bei mokytojus. Amilaus intervalas nuo 8 iki 70 metu.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
igyvendinus projekta ne tik kils Lietuvos rankinio treneriq kvalifikacijos lygis, bet it gabiausi Lietuvos jatmieji
rankininkai gaus Eniq it uisienio specialistq. Treneriai bus supalindinti su mini rankinio ypatumais. Bus nustatyti
pratimai, kurie yra optimaliausi Lietuvos rankininkams kiekvienai parengtumo ruiai gerinti. Su tais pratimais gales

2.8. Projekto testinumas
Projektas yra testinis, pradotas jau
metals. Buvo suorganizuoti trys seminarai ir viena talent4 stovylda, kitais metais
tikimasi pravesti dar tris seminarus it dvi talentq stovyklas skirtingo meistrilk-umo ir amiiaus rankininkams, derinant
juos su kitais federacijos renginiais, pvz. 2017 m. Europos jauniq U 17 merging 6empionatu Klaipodoje.
Viso projekto suma (Eur):

16,605.00

Praloma is fondo suma (Eur):

8,800.00

