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Sostines krepginio mokykla
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto visiems sajfiaio pletote
(Fonda legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Lictuvos darielinukq krepginio eempionatas
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12017.01.02-2017.06.30.

2.3. Projekto tikslas
Projektu siekiama prisideti prie krepginio piramides pletojimo bei vaikt) tfiimtumo didinimo Vilniaus, Kauno, Klaipedos,
Siaulith Paneveiio ir Alytaus miestuose.

2,4. Projekto uidaviniai
Surengti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo vaik4 krepginio dempionat4 Vilniaus, Kauno, Klaipedos, giaulith Paneveilo ir
Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo istaig4 vaikams.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Nors Lietuvoje krepginio sistema yra gerai igpletota, visgi, ji yra ribota ir neapima padi4 jauniausiujq — ikimokyklinio
ainNaus vaik4. gio projekto jgyvendinimas siekia tdpildyti esam4 sprag4 Lietuvos krepginio sistemoje pradedant nuo
Vilniaus, Klaipedos, Kauno, Siauliq, Panevelio ir Alytaus miest4. Tuo paeiu Vilniaus, Klaipedos, Kauno, Siauliq, Panevelio
ir Alytaus miest4 ikimokyklinio ugdymo jstaigos praplest4 savo itin ribotas technines galimybes aukletiniq tdimtumo
didinimui. Papildomai gis projektas skatina ikimokykliniq istaigq bendruomenes glaudesnj bendravim4, kurio tarp gill istaigq
truksta.
Lietuvos darlelinukt) krepginio eempionato (toliau Krepginio eempionatas) ideja yra unikali. Apeiuopiamos patirties dirbant
su ikimokyklinio amziaus vaikais krepginio srityje turi tik Vgl „Sostines krepginio mokyklos" (toliau - SKM ir, Vgi
„Nacionalines krepginio akademijos" (toliau —NKA). Butent gig krepginio mokyklq specialist4 iniciatyva ir planuojama
jgyvendinti numatyt4 projekt4. Projekt4 planuojama jgyvendinti bent 60-yje Vilniaus miesto, 30-ose Kauno miesto,20-oje
Klaipedos miesto, 5-ose Panevaio miesto, 5-lose Siaulitl miesto, 15-oje Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo jstaigose, kur
dirba SKM ir NKA specialistai, bei visose kitose ikimokyklinio ugdymo jstaigose, susidomejusiomis projekto koncepcija.
koncepcijoje numatoma, kad Krepginio eempionatas turi buti ne tik rimtas sporto renginys, bet ir pramoga dalyviams,
suteikianti abipuses naudos tiek krepginio specialistams, tiek ikimokyklinio ugdymo istaigoms. Krepginio specialistai tures
galimybe jgyti patirties, o ikimokyklinio ugdymo jstaigos gales jgyti papildomq techninitl galimybit) didinti atikletini4
triimtuma bei tuo padiu kelti savo presti14. Krepginio eempionatui reikiamos technines bazes dydis priklausys nuo galutinio
dalyvi4 skaieiatts. Krepginio dempionatui planuojama pritaikyti nesudeting4 administracine sistem4, 2015-2016 metals jau
naudota Vilniaus miesto darl'eli4 dempionate, kuri4 centralizuotai galetq palaikyti vienas apmokytas asmuo bei atskiri
asmenys kiekvienose varkybose.
Lietuvos krepginio dempionato pirmas etapas bus vykdomas kiekviename mieste atskirai, kur komandos bus suskirstomos j
atskirus divizionus. Variybas numatoma rengti savaitgaliais. Priklausomai nuo komandq skaieiatis vallybos vyktq nuo 10 iki
12 savaitgalitt. Komandos pradet4 tuntyr4 'iaisdamos grupese po 4 arba 5 darielius, j kit4 etap4 patektt) dvi stipriausios
darielit) komandos, grupoje tfiemusios pirm4 ir antr4 vietas. Kiti dar2eliai dalyvauttl paguodos taureje. Komand4 sudaryt4
nuo 10 iki 20 vaikq, kurie iaish) 4 kolinius (rungtynese 'iaidiiama 2 prieg 2). Finalinis Lietuvos darielinuk4 krepginio
eempionatas bus vykdomas Alytaus mieste, kuriame dalyvaus po dvi geriausias Vilniaus, Kauno, Klaipedos, giauliq,
Panevaio ir Alytaus ikimokyklines istaigas. Visas projektas truks 6 menesius ir bus pratestas kits sezon4 jtraukiant dar kelis
Lietuvos micstus.
Sis projektas yra Vilniaus darieliq dempionato tesinys, kuris vyksta jau 9-tus metus. Planuojama projekt4 testi toliau. Kaip
tolimesni projekto vystym4 planuojama jtraukti ir daugiau miest4, kurit) nugaletojai suvaiiuot4 j vien4 viet4 ir ten igsiaigkint4
stipriausiq darielj Lietuvoje. Lietuvos ,,datleliq eempionatas yra rengiarnas remiantis Vilniaus dar2elit) eempionato projekto
patirtimi bei sukaupta technine baze. Cempionat4 numatoma finansuoti SKM, NKA, AKM krepginio mokyk14, Lietuvos
krepginio federacijos ir privaei4 remej4 legomis, trukstam4 legq tikimasi gauti ig kano kulthros ir sporto remimo fondo.
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Projekta numatoma jgyvendinti Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Slating, Paneveilo ir Alytaus miesty ikimokyklinio ugdymo
jstaigose apimant bent 135 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo jstaigu, kuriose dirba SKM ir NKA krepginio specialistai.
Projektas yra skirtas dvejoms tikslinems grupems:
I. Projekto dalyvig tikslios auditorijos:
Projekto dalyviai
1) Vilniaus, Klaipedos, Kauno, Siauliu Panevaio ir Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo istaigy aukletiniai. Numatoma
apimti bent 132 ikimokyklinio ugdymo istaigg, kuriose bag sudarytos komandos is 10-20 vaiky, tad (2000 dalyvig, kuriq
amiiaus intervalas 5-7 rnetai).
2) Krepginio dempionato teisejai. Apie 50 2monig.
Projekt° vykdytojai
1) Projekto vadovas. Vienas asmuo, atsakingas u2 Krepginio dempionato sistemos, reglamento sudaryma bei reikiamos
technines hazes jsigijima. Asmuo turi Wren ne maZiau 3 mety darbo patirties dirbant su ikimokyklinio amilaus vaikais ar
organizuojant krepginio renginius.
2) Projekto finansininkas. Vienas asmuo, atsakingas u2 finansiniq ataskaity rengima,
buhalterijos tvarkymq bei pinigg
srautu valdyma
,

2. Projekto dalyviy abstrakelos auditorijos:
I) Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Siauliq, Paneve2io ir Alytaus ikimokyklinio ugdymo jstaigg vadovai (apie rengiama projekta
el.pagut planuojarna informuoti visus mitten) miesty ir rajony ikimokyklinio ugdymo istaigy vadovus).
2) Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Siaulig, Panevaio, Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo jstaigy aukletiniy tevai
(planuojama informuoti visus SKM, NKA aukletinius bei jg thus — apie 4000 geimq).
3) Lietuvoje veikiandios krepginio mokyklos (planuojama el.pagtu informuoti visas Lietuvoje veikiandias krepginio
mokyklas).
4) SKM ir NKA internetiniq tinklalapio lankytojai (ma2daug 1000 unikalitl lankytojtj per diena kiekviename puslapyje)
ir
„Facebook" grapes nariai (maidaug 10000 sekejg).
5) Did2ittly Lietuvos krepginio portaly - krepginis.net , basketnews.lt,— lankytojai (viena tinklalapj aplanko apie 60000
lankytojg per diena).

2.7. Laukiami rezultatai ir nJuda jgyvendinus projektq
Projekto eigoje tikimasi surengti Krepginio dempionata, kuriame dalyvauty bent 132 Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Siauliy,
Paneve2io ir Alytaus miesty ikimokyklinio ugdymo jstaigy. 1g viso planuojama surengti apie 400 rungtyniq, kurios atitinkamu
valandq skaidiumi padidinty vaiky tiiimturna Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Siauliq, Paneveiio ir Alytaus tniestuose.
lgyvendinus projekta, tikimasi tureti reikiama technine baze, administravimo sisterna bei tinkamai paruogtus krepginio
special istus nuolatiniam Lietuvos ikimokyklinio ugdymo jstaigg krepginio lygos rengimui.

2.8. Projekto testinumas
SKM Lietuvos dar2elinuky krepginio dempionatas yra sekmingai vykdomas nuo 2008 meta. Siekiama ir toliau sekmingai
vykdyti gj projekta didinant dar2ent) skaidiy dempionate bei plestis j kitus miestus ir j dempionata jtraukti kity miesty
dar2elius. Siais metais nora prisijungti prie projekto pareigke Alytaus miesto meras, tad nuo it men! SKM dempionate
dalyvaus ir Alytaus darieliai. Bus jtraukta ne tik daugiau ikimokyklinio amiiaus vaikg bet ir daugiau treneriy. Taip pat giais
metals sieksime didinti projekto vieginima skelbiant rezultatus interneto informaciniuose puslapiuose bei svarbiausig vailyby
transliacijas. kad projektas taptg dar 2inomesnis ir kitais metais jtraukty dar daugiau miestq ir dar2elig. Projektui sekmingai
tesiantis yra planuojama pradeti rengti geimq turnyrus, kurie tvirtinty geimq santykius ir skatinty tarpusavio bendravima bei
supratitna, kas be abejones suartinty geimos rygius gni laikg informaciniy technologijg uikariautame pasaulyje. SKM
krepginio specialistai jau penkerius metus rengia jvairaus mast° krepginio renginius ( „DarIeliadas", krepginio stovyklas,
krepginio mini turnyrus bei kt.) Vilniaus miesto ikimokyklinig jstaigg aukletiniams, todel esame tikri, kad ir giais metais
projektas bus jgyvendintas sekmingai ir kokybigkai bei pados parnatus tolimesniam projekto pletimuisi.
Viso projekto suma (Eur):

35 950,00

Pragoma is fondo suma (Eur):

10 400,00
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