ov

puslapis

Alytaus miesto irklavimo klubas "Srautas"
(Parei§kejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo laomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 Baidariu/kanoju slalomo inventoriaus isigijimas
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
(Projekto trukme 1 m. 2017m. Sausis - 2017m. Gruodis. Inventoriaus naudojimo laikotarpis 5 metai.
2.3. Projekto tikslas
1. jtraukti kuo daugiau vaikq ir jaunimo I baidariq it kanojq slalomo sporting veikI4, didinant jq uiimtumu ir
gerinant sulygas sportininkams atstovauyi galies ir tarptautinese var2ybose.
2.4. Projekto uidaviniai
1. fsigytas naujas inventorius butu skiriamas geriausiems klubo sportininkams, kad jie galetu siekti geresniq
rezultatu galie ir tarptautinese vark'ybose. 2. Naujas inventorius padetu populiarinti baidariq slalomo sport4 it
pritrauktu vaikus norindus u2siimineti giuo sportu.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Baidariu slalome inventorius greitai tobuleja, vis isieidiami nauji baidariu it irklq modeliai, kurie suteikia
pranagumo prieg sportininkus naudojanCius senesnj inventoriq. Miisq klubo atstovai irkluoja su 8-15 men!
senumo baidaremis, tgiau vis tiek sugeba patekti j Lietuvos suaugusitj, jaunimo it jauniu rinktines. Projektas
padetu sportininkams dar labiau patobuleti ir paskatintu siekti aukgtu rezultatu tarptautinese vadybose.
Naujas, geresnis inventorius suteikia sportui patrauklumo it leici2ia siekti geresniu rezultattj, kas pritrauktu j
sportu daugiau vailcq ir jaunimo.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekte dalyvaus klubo vadovas ir 5 sportininkai, kandidatuojantys patekti j 2017 metu Lietuvos rinktines,
sportininlcu andius 15-25m. Abstrakti projekto auditorija bus 8-18m. alytigkiai, apie projekta jie suEnos
tiesiogiai it vieginimo metu mokykiose, socialiniuose tinkluose, 2iniasklaidoje.
2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
Sportuojan6i4ju sIcaieitt planuojaine padidinti 15-20 nauju nariu. Bus skatinamas jaunimo tiimtumas. Aukgto
meistrigkumo sportininkai pasieks aukgtesniq rezultatu ir didins sport° gakos iinomum4 ne tik Alytuje, bet ir
Lietuvoje.
2.8. Projekto testinumas
Pasibaigus projektui baidares liktu irklavimo klube ir toliau tamatit4 dirbant su vaikais, skatinant vaiku fizinj
aktyvumu ir jtraukiant juos j sporting veikla. Projekta tgsti planuojama ir kitais metais.

Viso projekto suma (Eur):

10.400,00

Pragoma is fondo suma (Eur):

9.800,00

