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Lietuvos badmintono federacija
(Parei§kejo pavadinimas)

Sporto visiems s4j0d2io pletote
(rondo letIonns remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRiOYMAS

2.1. Projekto pavadinimas
Fizinio aktyvumo skatinimas pasitelkiant badmintong

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
2017 m. sausio 1 d. - 2017 m. gruodiio 31 d.

2.3. Projekto tikslas
Projekta siekiama vykdyti dviem kryptimis: 1) supaiindinti visuomena su badmintono sportu miestq renginiuose; 2)
pristatyti badmintono sports bendrojo lavinimo mokyklose.

2.4. Projekto uidaviniai
jgyvendinant pirmajj tiksla planuojama organizuoti jvairius badmintono renginius platiajai visuomenei: du badmintono
festivalius Vilniuje ir Druskininkuose, bei tris badmintono pristatymo renginius miestq gventese Taurageje, Vilniuje ir
Klaipecloje. jgyvendinant antrajj tiksla, bus suorganizuotos parodomosios badmintono treniruotes 20 Lietuvos
mokyklq, bei surengti badmintono pristatymo kursaisiy ir kitq mokyklq fizinio lavinimo mokytojams.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Siekiant didinti visuomenes fizinj aktyvuma bei skatinti sveika gyvensena, labai svarbu gyventojams pasiOlyti jvairias
sporto 'Saki{ alternatyvas. Badmintono sporto gaka mOsq manymu, yra labai tinkama giam tikslui. Badmintona galima
pradeti sportuoti jvairiame arniiuje, jis puikiai tinkamas visoms visuomenes grupems: tiek vyrams, tiek moterims, tiek
vaikams, o pradines investicijos norint pradeti sportuoti yra minimalios. Neretai iaidejai j badmintono treniruotes
ateina su geimomis, kadangi yra pakankamas porinkq ir variovq pasirinkimas, treniruote turiningai praleisti gali visi
geimos nariai. Taip pat privaLlq investuotojq legomis bei Lietuvos badmintono federacijos nariq klubq iniciatyva 2016
m. atsirado nemaiai naujil badmintonui pritaikytq erdviq (Vilniuje, Klaipedoje, Paneveiyje,
Druskininkuose), kuriose galima jrengti iki 8 aikgteliq. Siekiant geriau pristatyti gia sporto gaka visuomenei, projektas
bus vystomas dviem kryptimis.
1. Lietuvos badmintono federacija siekdama didinti visuomenes fizinj aktyvuma bei skatindama sveika gyvensena
planuoja 2017 m. vykdyti gias veiklas: 1.1) Organizuoti du specializuotus badmintono festivalius, kuriuose planuoja
susirinkti iki 400-500 dalyviq; 1.2.) Miestq gvekiq metu organizuoti badmintono renginius pla6ajai visuomenei, kas
praplestq tiek miestq gventiq programas, tiek skatintq miestielius bei miestq sveClus laisvalaikj praleisti aktyviai ir
turiningai.
2. Siekiant didinti vaikq ir jaunimo fizinj aktyvurna bei sudominti juos sportu, 2017 m. planuojama 20-yje Lietuvos
mokyklq organizuoti badmintono pristatyma fizinio lavinimo pamokose, o taip pat fizinio lavinimo mokytojams
nraani,inti mn4vmnc anita harlmintnnn trranintrAti warlima

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Badmintono populiarinimo renginiuose planuojama pritraukti iki 1500 dalyviq is jvairiq Lietuvos miestq. Organizuojant
badmintono pristatyma mokyklose, planuojama, kad uisiemimuose sudalyvaus iki 500 mokiniq, ir jtj mokytojai.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq

I

Projektu tikimasi paskatinti visuomene sportuoti ir jsitraukti jsia sporto gaka.

2.8. Projekto totinumas
lki giol keletas gio projekto veiklq jau yra vykdoma atskirq organizatoriq iniciatyva: Klaipecloje Juros gvekiq metu
organizuojamas badmintono turnyras, Vilniuje organizuojamas badmintono turnyras „Vilniaus Plunksna", 2015 m.
organizuoti jvadiniai mokymai bendro lavinimo mokyklq fizinio lavinimo mokytojams, 2016 m. LBF prisidedama prie
tarptautiniq badmintono organizacijq iniciatyvos „Shuttle Time", savo legomis aprOpino badmintono inventoriumi 12
Lietuvos mokyklq. Sis projektas apjungtq ir pratestq jau pradetas veiklas ir 2017 m.

Viso projekto suma (Eur):

29.326,40

Pra§oma is fondo suma (Eur):

26.326,40

