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pusla pis

Lietuvos biatlono federacija
(Pareitkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrikumo pletote
(Fonda leSomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I

Pasirengimas ir dalyvavimas tarptautindse vartybose

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12017.01-12 men.

2.3. Projekto tikslas
Didelio sportinio meistrigkumo sportininky rengimas 2018 m. Pjongdango Olimpinems taidynems, dalyvaujant Europos,
Pasaulio suaugusiyM, jaunimo ir jauniq dempionatuose, Pasaulio, IBU taures ir kitose tarptautinese vartybose.

2.4. Projekto uldaviniai
Parengti didelio sportinio meistrigkumo suaugusiy vyry ir moterq komandq. Su rinktinem dalyvauti svarbiausiose sezono
vartybose. Kovoti del atrankos i 202. Igkovoti nuo
4 iki 10 kvot4. Parengti jauniq ir jaunimo rinktines ir dalyvauti

pagrindiniuose sezono startuose.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Siekiant, kad kuo daugiau sportinink4 atsirinkt4 j 2018m. Pjongdango 02,
Lietuvos biatlono federacija siekia kuo geriau
ignaudoti keturmetj Olimpinj cikla, formuojant vyr4 ir moter4 didelio sportinio meistrigkumo, bei jaunimo komandas,
kurios siekt4, pagal IBU nustatytas kvotas, igkovoti ateinandiose 02 vietas motery ir vyru estafetems ir garbingai
atstovauty Lietuvai. Tam tikslui reikia sportininkams sudaryti sqlygas dalyvauti mokomosiose treniruodiy stovyklose
ir
jvairaus rango tarptautinese vartybose.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Lietuvos biatlono vyrq, motem ir jaunimo / jaunitj rinktines

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
2017 m .sezonas yra atrankinis sezonas i Olimpines 2iemos 2aidynes Pjongdange ( P. Koreja). Lietuvos

biatlono
federacija tikisi, kad j 02 pateks 2 estafeeM komandos. Lietuvos biatlono rinktiniq uttikrintas komandinis pasirengimas
ir dalyvavimas svarbiausiuose startuose yra siektinas pavyzdys jaunimui, kurio tikslas patekti j rinkting ir atstovauti
Lietuva jos sucletyje. Tikslo siekimas ir konkurencija turi sqlygoti biatlono sporto pletrq ir sportinink4 meistrigkumo
lygj, siekiant igkovoti kuo daugiau vietu 2018m. Olimpindse taidynose ir pasiekti kuo geresni rezultata.

2.8. Projekto tcstinumas
Projektas yra testinis it jo nauda jau yra apdiuopiama, nes Lietuvos biatlono vyrti ir moterq rinktines kasmet kyla i virg4
IBU nacij4 tames jskaitoje, pagal kuria ir bus gaunama kvota j Olimpines taidynes Pjongdange ( P.Kortja).

Viso projekto suma (Eur):

299.560,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

95.000,00

