puslapis

Lietuvos beisbolo asociacija
(Pareitkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrikumo pletote
(Fondo Idomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Pasiruogimas ir dalyvavimas Europos dempionatuose
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

1 2017 m. sausis - gruodis
2.3. Projekto tikslas
Siekti tinkamai pasiruogti ir dalyvauti Europos beisbolo berniukq, jaunudiq, jaunimo iki 23 m. ir vyrq Europos

6empionatuose. Prisideti prie beisbolo didelio sportinio meistritkumo kelimo ir beisbolo populiarinimo Lietuvoje ir
u2sienyje. Projektas pades jgyvendinti ilgalaikius Lietuvos beisbolo pletojimo tikslus, leis atrasti ir tobulinti
talentingiausius beisbolininkus.

2.4. Projekto uidaviniai
Tinkamai pasiruotti Europos beisbolo dempionatams ir tinkamai atstovauti Lietuv4 Europos beisbolo dempionatuose,
siekiant taimti kuo aukgtesnes vietas.
Planuojamos vietos: berniukai 2 — 3, jaunudiai — 3 - 4, jaunimas iki 21 m. 4 — 5, vyrai B grupeje 2 - 3 vietas.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Projektas prisidetti prie beisbolo laidimo populiarinimo, o taip pat vaikti ir jaunimo tdimtumo Lietuvoje. Lietuvos
jvairaus amliaus beisbolo komandos beveik kiekvienais metais dalyvauja Europos dempionatuose. 2017 metais
Europos beisbolo kvalifikaciniuose dempionatuose 2ais Lietuvos vyr4 nacionalino ir jaunimo iki 23 m. beisbolo
rinktines. Europos finaliniuose dempionatuose dalyvaus Lietuvos jaunudiq beisbolo rinktine ir Lietuvos bemiukq
rinktine, kurios 2016 metais stipriausiqjq grupeje tdomo - jaunudiai - 6 viet4, berniukai - 9 vietzt, jauniai - 7 viet.l. 2016
m. pirm4 kart4 Lietuvos beisbolo istorijoje Lietuvos jaunimo iki 21 metti, iaisdami stiprivasiqjq grupeje, tdome

viet4.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Suauge, vaikai, paaugliai, jaunimas ir studentai nuo 10 iki 45 meth (viso apie 200 f.moniq). Be jai projekte dalyvaus
LBA prezidiumo nariai, treneriai, teisejai, tevai ir visi savanoriai, kurie prisides prie Lietuvos jvairaus amilaus
rinktiniq pasruogimo, treniruodiq stovyklose, kontrolinese varlybose ir padiuose Europos dempionatuose.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Lietuvos vardo garsinimas. Padides beisbolo populiarumas Lietuvoje, pakels savo kvalifikacija beisbolo teisejai,
protokolo ratytojai - sekretoriai, treneriai, beisbolinkai. Beisbolo geografijos plttimas Lietuvoje.

2.8. Projekto testinumas
Lietuvos bemiuk4 ir jaunudiq beisbolo rinktints kasmet dalyvauja Europos beisbolo dempionatuose, o jauniu. jaunimo
iki 23 m. ir vyrq rinktints kas dveji metai.

Viso projekto suma (Eur):

110.600,00

Pratoma ig fondo suma (Eur):

82.400,00

