Lietuvos Orientavimosi Sporto Federacija
(Parei§kejo pavadinimas)

Sporto visiems sajikaio pletot6
(Fondo le§omis rerniama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
(Orientavimosi sporto visiems renginiq organizavimas

1

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 m. sausio men. — 2017 m. gruocitio men.
2.3. Projekto tikslas
Ugdyti sverkq ir fizigkai aktyviq visuomene, sudaryti visiems sqlygas aktyviai ilsetis igtisus metus sveikoje aplinkoje gamtoje

2.4. Projekto uidaviniai
1) Plesti orientavimosi sporto geografij4, kad gi sporto gaka butt! kultivuojama kiekvienoje savivaldybeje;
2) Organizuoti orientavimosi sporto renginius visose apskrityse;
3) Sudaryti sttlygas varlytis tarpusavyje ne tik jvairaus amtiaus, bet ir skirtingo pajogumo sportininkams megejams;
4) Didinti moksleiviq utimtumg,
5) Padoti patinti gratiausias Lietuvos vietas.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
giuo projektu siekiame j aktyvig veik14 jtraukti kuo didesnj tinoniq skaidiq, sudarant sqlygas skirtingo amtiaus ir
pajegumo dalyviams Iveikti skirtingo suclotingumo trasas igtisus metus. Renginiai bus vykdomi 4 skirtingose
disciplinose: orientavimosi begte, kalnq dviradiais, slidemis ir orientavimosi takais. Pastaroji disciplina yra adaptuota ir
negali4 turintiems linonems. Siekiame aktyvia fizine veikia utimti moksleivius jq kasmetiniq atostogq metu, skatinti
reguliariai sportuoti veteranus, o elito sportininkams sudaryti s4lygas kuo geriau pasiruoti svarbiausioms tarptautinems
vartyboms. 2017 metals orientavimosi sporto visiems renginiai planuojami surengti visuose didtiuosiuose Lietuvos
miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipedoje, giauliuose, Panevetyje, Marijampoloje, Alytuje), kurortuose (Palangoje,
Birkone, Druskininkuose) ir kitose jdomiose Lietuvos vietovese. Planuojamq renginiq organizatoriai — vietiniai
orientavimosi sporto klubai ir/ar sporto mokyklos, sporto central, kuriuose kultivuojamas orientavimosi sportas. Taip
pat ketiname nuosekliai plesti stacionariq trasq tinkle , suteikiantj galimybe kiekvienam dalyviui igbandyti jegas
„taliosiose" trasose bet kuriuo jiems patogiu metu

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas visiems orientavimosi sporto entuziastams — tiek mogojams, tiek aukgto lygio sportininkams.
Sporto visiems renginiuose gall dalyvauti bet kuris visuomenes narys nuo 8 iki 100 metq amtiaus. Orientavimosi trasas
kiekvienas dalyvis renkasi laisvai, atsiivelgiant j amtiaus grupe, lytj, fizinj ir techninj pasirengin4 Informacija apie
kiekviename mieste vykstandius renginius vieginama Lietuvos orientavimosi sporto federacijos ir klubq - organizatoriq
intemeto svetainose bei pagrindinese liniasklaidos priemonese. Planuojamas bendras metinis dalyvausiandiq
orientavimosi sporto renginiuose skaidius — 18 — 22 tukst. dalyviq.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekta
igyvendinus gj projektg:
1) Plestqsi orientavimosi sporto geografija;
2) Projekto dalyviams butq suteikta puiki galimybe aktyviai ilsotis gamtoje ne tik savaitgaliais, bet ir po darbo dienos.
pamokq, tobuleti fizigkai ir dvasigkai, siekiant kuo geresniq rezultatq;
3) Sudaryti ir igleisti nauji sportiniai temolapiai, atnaujinti jau esami;
4) BON igplostas stacionariq trasq tinklas, suteikiantis galimybe kiekvienam Lietuvos gyventojui ir utsieniediui
igbandyti jegas ,,taliosiose" trasose bet kuriuo jiems patogiu metu;
5) Masiniai renginiai — viena i§ prielaidq formuotis aukgtam sportiniam meistrigkumui. Renginiq metu atrinktume
perspektyvius vaikus ir moksleivius, kviestume juos j mokomqsias treniruodiq stovyklas;
6) BUN uttilcrintas nepertraukiamas treniruodiq procesas, leidliantis tiketis gerq rezultatq svarbiausiose vadybose.

2.8. Projekto tgstinumas
gis projektas- tai nuosekli Lietuvos orientavimosi sporto federacijos anksdiau vykdytq projelctq Lisa, federacijos
strateginio veiklos piano dalis. Jis bus tesiamas ir po 2017 metq.
Viso projekto suma (Eur):

44 933.00

Pra§bma is tondo suma (Eur):

29 687.00

pus la pis

1) Plosti orientavimosi sporto geografija, kad gi sporto gaka
kultivuojama kiekvienoje savivaldybaje;
2) Organizuoti orientavimosi sporto renginius visose apskrityse;
3) Sudaryti sqlygas varlytis tarpusavyje ne tik jvairaus amtiaus, bet ir skirtingo pajegumo sportininkams megejams;
4) Didinti moksleiviq utimtuma
5) Padeti paIinti gratiausias Lietuvos vietas.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
§iuo projektu siekiame j aktyviq veiklq Itraukti kuo didesnj tmoniq skaidiq, sudarant sqlygas skirtingo amtiaus ir
pajegumo dalyviams Iveikti skirtingo sudetingumo trasas i§tisus metus. Renginiai bus vykdomi 4 skirtingose
disciplinose: orientavimosi begte, kalnq dviratiais, slidomis ir orientavimosi takais. Pastaroji disciplina yra adaptuota ir
negaliq turintiems tmonems.
Siekiame aktyvia fizine veikla utimti moksleivius kasmetiniq atostogq metu, skatinti reguliariai sportuoti veteranus,
o elito sportininkams sudaryti sqlygas kuo geriau pasiruogti svarbiausioms tarptautinems vartyboms.
Renginiq dalyviams siekiame sudaryti salygas patinti gimtojo kragto grotj, puoseleti harmoningq frnogaus santykj su
supantia aplinka.
2017 metais orientavimosi sporto visiems renginiai planuojami surengti visuose diaiuosiuose Lietuvos miestuose
(Vilniuje, Kaune, Klaipedoje,
Panevetyje, Marijampoleje, Alytuje), kurortuose (Palangoje, Bir§tone,
Druskininkuose) ir kitose jdomiose Lietuvos vietovese.
Planuojatnq renginiq organizatoriai — vietiniai orientavimosi sporto klubai ir/ar sporto molcyklos, sporto centrai,
kuriuose kultivuojamas orientavimosi sportas.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas visiems orientavimosi sporto entuziastams — tiek mogejams, tiek aukgto lygio sportininkams.
Sporto visiems renginiuose gali dalyvauti bet kuris visuomenos narys nuo 8 iki 100 metq amtiaus.
Orientavimosi trasas kiekvienas dalyvis renkasi laisvai, atsitvelgiant j amtiaus grupe, lytj, fizinj ir technini
pasirengimq..
Informacija apie kiekviename mieste vykstan6ius renginius vieginama Lietuvos orientavimosi sporto federacijos ir
klubq - organizatoriq interneto svetainese bei pagrindinose tiniasklaidos priemonose.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekto
tgyvendinus §j projekto:

1) Plostoi orientavimosi sporto geografija - gi sporto §aka tapm labiau linoma tose savivaldybose, kuriose iki giol ji
dar nora kultivuojama;
2) Projekto dalyviams butt} suteikta puiki galimybo aktyviai ilsotis gamtoje ne tik savaitgaliais, bet ir po darbo dienos,
pamokq, tobuleti fizigkai ir dvasigkai, siekiant kuo geresniq rezultatq;
3) Sudaryti ir igleisti nauji sportiniai temelapiai, amaujinti jau esami;
4) BUN i§plostas stacionariq trasq tinklas, suteikiantis galimybe kiekvienam Lietuvos gyventojui ir utsieniediui
igbandyti jegas „taliosiose" trasose bet kuriuo jiems patogiu metu;
5) Masiniai renginiai — viena i§ prielaidq formuotis auk§tam sportiniam meistrigkumui. Renginiq metu atrinktume
perspektyvius vaikus ir moksleivius, kviestume juos j mokom9sias treniruo6iq stovyklas;
6) Btitq uttilcrintas nepertraukiamas treniruo6iq procesas, leidtiantis tikotis gen4 rezultatq svarbiausiose tarptauti nese

2.8. Projekto testinumas
his projektas- tai nuosekli Lietuvos orientavimosi sporto federacijos anksdiau vykdytq projektq t4sa, federacijos
strateginio veiklos piano dalis. uis bus tesiamas ir po 2017 metq.
Viso projekto suma (Eur):

44 933.00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

29 687.00

