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Lietuvos moterq futbolo asociacija
(Parei§kejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrigkumo *tote
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Lietuvos merging jaunimo rinktiniy pasirengimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

1 2017 m. sausio men. - 2017 m. gruocaio men.
2.3. Projekto tikslas
Sudaryti optimalias sylygas uItikrinti Lietuvos merging U-I5, U-17 ir U-19 futboto rinktinems kryptingy ir tikslingy
pasirengimy Europos tempionato atrankinems vadyboms ir 2018 m. UEFA Europos merging U-17 futbolo finalinems
vadyboms Lietuvoje.

2.4. Projekto uidaviniai
jgyvendinus i projekty btity ultikrintas kryptingas Lietuvos merging U-15, U-17 ir U-19 futbolo rinktiniy
pasirengimas Europos dempionato atrankinems varlyboms. Itin svarbus merging U-17 rinktines pasirengimas, kadangi
gi rinktine 2018 m. dalyvaus Europos merging U-17 tempionato finalinese vadybose, kurios vyks Lietuvoje. Projekto
u2daviniai: • Parengti Lietuvos futbolo merging rinktiniy didelio meistrigkumo treniravimo turinio ir darbo
intensyvumo modelius;
• Sudaryti palankias sqlygas Lietuvos merging futbolo rinktinems dalyvauti sporto stovyklose, draugigkose rungtynese
bei tarptautiniuose turnyruose.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Viena spartiausiai besiplediantiy sporto gaky pasaulyje yra motery futbolas. Futboly pasaulyje 2aid2ia daugiau nei 30
milijony motery ir merging. Lietuvoje susidomejimas gia sporto gaka nuolat auga, todel atsiradus paklausai, reikalinga
atitinkama pasiula. Tatiau Lietuvos motery futboto lygis Lietuvoje yra gana kmas. Finansiniai resursai, .2mogigkyjy
igtekliy traumas, aukgty rezultaty nebuvimas - tai problemos su kuriomis tenka susidurti, siekiant kelti motery futbolo
lygi Lietuvoje. is projektas padety siekti aukgtesniy Lietuvos motem futbolo rinktiniy rezultaty, ruogti pastovy
rezerviniy 1.aidejti skaitiq rinktinems ir formuoti symoningy visuomenes poziurj j motem futboly Lietuvoje. Norint tai
pasiekti, yra bOtina igyvendinti Lietuvos merging jaunimo futbolo rinktiniy 2aidejti ugdymo ir meistrigkumo kelimo
procesy, suteikiant optimaliai geriausias treniruotiy sylygas, aukgtiausias medicinines technologijas, giuolaikigkas
treniravimo metodikas bei nuolat kvalafikacija keliandius trenerius. Kiekvienos rinktines pasiruogimas apima
mokomysias treniruotiq stovyklas, kontrolines rungtynes ir turnyrus. Projekto pagalba bus sudarytos sylygos esamoms
ir brisimoms merging jaunimo rinktiniy 2aidejoms gerinti treniruotiy kokybe ir sylygas bei tinkamai atstovauti tali
tarptautiniame lygmenyje.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekte dalyvauja 3 (trys) Lietuvos merging jaunimo futbolo rinktines: Lietuvos merging U-19 futbolo rinktine,
Lietuvos merging U-17 futbolo rinktine, Lietuvos merging U-15 futbolo rinktine. Lietuvos merging U-19 ir U-15
rinktinese pasiruogimo oficialioms vadyboms periodu numatoma apie 90 kandidatiq futbolininkiy ir 5-7
aptamaujantio personalo asmenys (treneriai, gydytojai, masaluotojai ir kt.). Lietuvos merging U-17 rinktines
pasiruogimo oficialioms variyboms periodu numatoma apie 30 kandidatiy futbolininkiy ir 5-7 aptarnaujantio
personalo asmenys (treneriai, gydytojai, masa2uotojai ir kt.).

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
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i programa pades jaunimo rinktinems tikslingai ruatis svarbiausioms oficialioms tarptautinems rungtynems 2017 m.
bei kryptingai ugdyti Lietuvos merging U-17 futbolo rinktines meistrigkumq ruogiantis 2018 m. Europos 6empionato
linalinems varlyboms Lietuvoje.
Projekto ilgalaike kokybine nauda:
• Lietuvos merging jaunimo futbolo rinktinig narig meistrigkumo kelimas;
• Lietuvos moterg futbolo aukgtesni rezultatai tarptautinese varybose;
• Solcmingas pasirodymas 2018 m. Europos merging U-17 6empionato finalinese vadybose Lietuvoje;
• Remiantis giuolaikinemis medicininemis technologijomis bus atlikti Mediko-biologiniai testai sportininkems.
Projekto ilgalaike kiekybine nauda:
• Bent 40 proc. jaunimo rinktinig narig papildys Lietuvos nacionalines futbolo komandos gretas.
• Remiantis Kimo kultgros ir sporto departmento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus
patvirtintomis sportinio ugdymo rekomendacijomis, atlikti bent 90 kandidgig j U 15 rinkting sportinio ugdymo futbolo
sporto gakos kontrolinius normatyvus;
• Bent 30 proc. jaunimo rinktinig iaidejg bus atlikti Mediko-biologiniai testai.

2.8. Projekto testinumas
Kryptingas Lietuvos merging jaunimo rinktinig rengimas ir meistrigkumo kelimas. Sporto stovyklg, tarptautinig turnyrg
ir draugigkg rungtynig pagalba u'itikrins tinkamq pasiruogima Europos 6empionato atrankos vadyboms, o iglaikius
pasirengimo testinumq sudarys galimybes ateityje formuoti stiprias ir konkurencingas Lietuvos motenb merging
futbolo rinktines, kurios sielctg aukgtg rezultatg tarptautinese arenose ir garsintg Lietuvos vardq Europoje bei pasaulyje.

Viso projekto suma (Eur):

166 900,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

74 000,00

