4

pusiapis

rajono teniso klubas "Relax"
(PareiSkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrigkumo pletote
(Fondo ldomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
I XI Tarptautinis stab teniso turnyras treneriui Zygmuntui Slikvskiui atminti

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 m. lapkridio men.

2.3. Projekto tikslas
Populiarinti stab tenisy tarp mast! galies vaik4 ir jaunimo;

pritraukti

kuo daugiau moksleivi4 prie sporto ir, konkreiai, prie stab teniso.

2.4. Projekto uldaviniai
Kelti jaunqjg sportininkti meistrigkumo lygi:
bei puoseleti sveikos gyvensenos lgudZius jaunimo tarpe;
draugigkus rygius su kiti §aliq sportininkais.

gerinti
palaikyti

2.5. Trumpas pro.jekto esmes apragymas
Tarptautinis stab teniso turnyras pades pritraukti daugiau vaik4 ir jaunimo prie sporto ir konkreiai prie stab teniso.
Jaunieji sportininkai gales paliginti savo kidimo lygi su kit4 galiq sportininkais, o tai paskatins vaikus aktyviau
sportuoti. Jau vienuolikty kart4 galdininkuose organizuojamas Tarptautinis stab teniso turnyras lyrniam treneriui ir
mokytojui Zygmuntui Slikvskiui atminti. Tumyre dalyvaus berniuk4 ir mergaidiy komandos is Vilniaus, Kauno,
giauliy, Makikiy, gilales, Klaipedos, Vilkavigkio, Traky, Jonavos ir kits! miesty. Taip pat tradici§kai atvyks
tenisininkai ig Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrajinos, Rusijos, Baltarusijos. Tumyry vykdys gal6ininky teniso klubas
Relax kartu su galZinink4 rajono savivaldybes administracija, galdninky Lietuvos Tukstantmedio gimnazija, remejais.
Tyrnym kidnirineie nropramoie nnmatvti Koncertai diskoteka iannimni ekskiirsiios i

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas septyni4 gaily jauniems stab tenisininkams. Turnyro dalyviai: komandos i§ Latvijos (Riga,
Daugpilis) -10 dalyvi4, Rusijos (Kaliningrad, Petrozavodsk)- 20, Estijos 10, Ukrajinos (Kijevas) -8, Baltarusijos
(Minskas, Grodno, Gomelis) -20, Lenkijos (Balstoge) -14; komandos ig Vilniaus, Kauno, giauliy, Makiki4, gilales,
Klainiqinc VilkaviCkinin Traku Innavnc
anie 1'70 rlalvviu n is vicn-vir4
cnnrtininkil nun R iki
mPtiv
-

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekto
Projekto deka: 1. Populiarinamas stab tenisas kaip prioritetine sporto gaka galdinink4 rajone,
2.Pasikels jauntily sportininky meistrigkumo lygis,
3.
Sustipres bendradarbiavimo ry§iai su gaily,
kity, rajon4 sportininkais, 4. Projekto vadovai gaus gery tartautiniq turnyrq
oravedimo Datirti: 5. Proommoiamas sveikas ewenvmo Was.

2.8. Projekto testinumas
Projektas yra tradicinis ir bus vykdomas jau vienuolikty kart4. Planuojame plesti turnyro geografijy, didinti dalyvi4
skaiCiy, dalyvi4 amliaus intervaly.

Viso projekto suma (Eur):

2.770,00

Praoma is fondo suma (Eur):

1.495,00

