puslapis

S iauli4 sporto gimnazija
(Pareigkejo pavadinimas)

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

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
IPlanuojama pradeti 2017-01-09; baigti iki 2017-04-31. Inventoriaus naudojimo laikotarpis iki 2032 01 01-01

2.3. Projekto tikslas
'S'iauliq sporto gimnazija igyvendina specializuoto bendrojo kartu su sporto ugdymu programq ir ugdo gabius sportui
vaikus ig ivairiq Lietuvos region4. Siekiant maksimaliai tenkinti mokiniq poreikius nuosekliai, sistemingai ir kryptingai
treniruotis, siekiant aukgaiausiq sportiniq rezultatq butina isigyti giuolaikini, kolcybiglm sporto inventoriq.

2.4. Projekt° utdaviniai
1. Sudaryti s4lygas mokiniams, del

igskirtiniq gabumq sportui, nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdytis ir treniruotis
siekiant aukg6iausi4 sportiniq rezultatu.

2.

Skatinti mokinius sistemingai mankgtintis, sqmoningai rilpintis savo sveikata ir fiziniu aktyvumu.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Projekto ideja — isigyti keturviete irklavimo valtl (4x/-) bei 4 porinius irklus. §iauliq sporto gimnazijoje irklavimo sporto
atstovq skai6ius kiekvienais metais auga (2014 metai - 3 sportininkai; 2015 metai -4 sportininkai, 2016 metai - 7
sportininkai) ir ilgalaikeje gimnazijos sporto galal vystymo strategijoje numatyta per tris metus ugdyti iki 20 sportininkq,
kuriuos treniruoja Nacionaline trenerio kategorij4 turintis sporto pedagogas. Augant sportininkq skaidiui atsiranda
poreikis sportiniam inventoriui, kurio §iauliq sporto gimnazijos irkluotojams giuo mem tralcsta. Keturviete irklavimo
valtis reikalinga, nes tokio tipo valties §iauliuose niekas neturi (nera galimybes nuomotis ar skolintis). Tai labai aktuali
problema, nes giauliuose sportininkams nera galimybes tinkamai treniruotis ir dalyvauti variybose gioje valdiq klaseje.
Nors geriausias Siauli4 sporto gimnazijos irkluotojq pasiekimas (Europos jauniq dempionatas (merginos), 9 vieta) batent
keturvieteje jguloje.
ProjelcM vykdo Siauli4 sporto gimnazijos irklavimo treneriq komanda.
Projektas ilgalaikis, skirtas Siauli4 sporto gimnazijos mokiniams (irkluotojams).
Vykdant projekto pageres igskirtiniq gabumq sportui turineiq mokiniq (irkluotoj4) treniruo6i4 ir varlybinio
pasirodymo kokybe, bus optimaliai ignaudojamas treniruodiq laikas.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Tiksline projekto auditorija: iauliti sporto gimnazijos irklavimo sporto gakos sportininkai (7) ir treneris.
Abstralcti auditorija: giauliq miesto sporto mokyklos "Adalynas" aukletiniai (irkluotojai).

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
Projektas igyvendins molcyklos strategijos paskirtj — bus sudarytos palankios Rlygos atsiskleisti mokiniq individualiems
sportiniams gebejimams, sportininkai tobulins potencialias sportines perspektyvas, ugdys irklavimo sporto gakos
technikos jgucliius, lavins specifinius irklavimo sporto gakos gebejimus. Kryptingai treniruojantis bus rengiami aukgto
meistrigkumo snortininkai.

2.8. Projekto testinumas
Projekto pracaia 2017 m. 01 men. Numatoma projekt4 testi, nuolat amaujinant irklavimo

Viso projekto suma (Eur):

22 150,00

sporto gakos inventoriu.

Pragoma i fondo suma (Eur):

20 750,00

