puslapis

Klaipedos m. lengvosios atletikos sporto klubas „Nike"
(Pareigkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistraumo pletote
(Fondo letomis remiama velklos srais)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Dalyvavimas Europos jaunimo lengvosios atletikos aulddiausios lygos klubtl taures varlybose.

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis

1

1

2017 m. 111 ketvirtis, varlybos- rugsejo 16 d.

2.3. Projekto tikslas
Siekti, kad lengvosios atletikos sporto klubo „Nike" merging ir vaikini komandos igkovotq 4-6 vietas tarp 8 stipriausiq
Europos jaunimo komand4.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Sudaryti sqlygas jauniesiems klubo sportininkams tinkainai pasiruogti 2017 m.pagri ndiniams startams.
2. Pritraukti ig remeju, kits} galtiniq Was pasirengimui bei kelionei vallybas.
3. Plototi bendradarbiavimq su stipriausiais Europos 1/a sporto klubais.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
2004 metals Klaipedos sporto klubas „Nike" pirmasis galyje atstovavo Lietuvq Europos lengvosios atletikos sporto
klubq jaunimo dempionate. Jau 13 metti paeiliui klubo sportininkai sekmingai gina Lietuvos, LLAF, Klaipedos miesto
garbe giose varlybose. Pradeje nuo dalyvavimo „C" grupeje, 2014 metals vaikinq, o 2016 metals ir mergini komanda
igkovojo kelialapius aukgdiausiq „A" lyg4, kurioje variysis po 8 stipriausius Europos klubus.
Dalyvaudami giose varlybose jaunieji klubo sportininkai igis vartybines patirties, pasitikojimo savo jegomis.
susipatins su kitu tautu kultilra, garsins Lietuvos vard4 ul jos ribq.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Sis projektas orientuotas i aktyviai sportuojant1 jaunimo ir jo poreiki9 tenkinimq. Tiesiogiai projekte dalyvaus 4-1
sportininkq, 11 treneriq, sporto medikas, projekto vykdytojas. Sporto klubo „Nike" komandos pagrindq sudaro I f).- I
metq gabiausi miesto, apskrities, kitti rajonq sportininkai.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
Tikimasi, kad sporto klubo „Nike" vaikinq komanda igkovos 4-6 viett} tarp 8 stipriausiq Europos jaunimo kornandu.
2017 metais klubo komandoms igkeltas tikslas ir uldaviniai yra realus ir pagristi. Projektu siekiama jaunus, akt .s„ \ i US
irriones kiek tik imanoma ilgiau iglaikyti sporte, skatinti ju motyvacijq.

2.8. Projekto testinumas
2004 metals sporto klubo „Nike" pradota bendradarbiavimo programa stt Europos lengvosios atletikos klubais
ilgalaike ir testina, aktuali jaunimo amilaus grupes sportininkams. Siekiama, kad 2018-2019 metals Europos
lengvosios atletikos sporto klubq jaunimo dempionatas vyktq Lietuvoje, Klaipodoje.

Viso projekto suma (Eur):

26 629,72

Pragoma ig fondo suma (Eur):

7 004,90

