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Lietuvos biatlono federacra
(Pareitkejo pavadinimas)

S orto inventoriaus ir *ran os si Fimas
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APR.ith'MAS
2.1. Projekto pavadinimas
Sporto inventoriaus jsigijimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2.3. Pro'ekto tikslas
Biatlono pagrindines rinktines inventoriaus atnaujinimas ir amunicijos jsigijimas - biatlono materialines bazes
stiprinimas.
Lygiaverdiu sylygu su konkurentais aukgdiausio
I amens var2 bose suda mas.

2.4. Projekto uldaviniai
inventoriaus problematikos, ty poreikio gaigkinimas. Finansavimo galtiniu u2sitikrinimas. Inventoriaus isigijimo
organizavimas. jsigyty ginklu ir amunicijos paskirstymas ir racionalus panaudojimas. Federacijos utdavinys - u2tikrinti
kad sportininkai, ypad pagrindines rinktines nariai, kurie ruogiasi atrankai i
2iemos olimpines taidynes 2018
Pjongtangas, turOtu kokybigky, naujausiy inventorial. Tai prisidetu ne tik prie Lietuvos biatlono rinktines materialines
bazes stiprinimo, bet ir lygiavertigky konkurencijy su kitq valstybiu sportininkais. Naujai jsigytas inventorius butt'
sekmingai panaudojamas tiek treniruodiu mokomajame procese tiek ir variybose.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Labai svarbi pasirengimo demos varlybq periodui dalis, turimas inventorius ir jo kokybe. Ne paslaptis, kad sportininky
ekspoatuojami ginklai nusidovi per 4-6 metus, ju profilaktinis remontas turi bilti atliekamas kasmet, tadiau ginklo
eksploatavimo resursas be didesniu investiciju yra ribotas. Todel reikalingas biatlono gautuvu periodinis atnaujinimas.
Ypad tai aktualu prie§ kiekviena prieg olimpinj sezony, kai jsigytus ginklus dar galima butt' atitestuoti ir prie juos
prisiderinti. Be ginklu, didele problema yra jiems pritaikytq goviniq (amunicijos) jsigijimas, Todel gi problematika
turi

sprend2iama kompleksigkai. Siekiant pagerinti gaudymo kokybe, reikia parengiamuoju laikotarpiu skirti daugiau
dtmesio gaudymo treniruotOms, kurioms yra butini goviniai.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Sis projektas yra skirtas pagrindinOs Lietuvos biatlono rinktines nariams.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
LBF tikisi ,kad po 2016/2017 m sezono, Lietuva igkovos teisg deleguoti j 2018 m.02 Pjongdange, minimum 4
biatlonininkai. Siekiant pasiekti gj tiksly, reikalingos atitinkamos ir pasirengimo priemonOs bei inventorius, todel
manome, kad atnaujinus ginklus ir atliktas darbas per gaudymo treniruotes, leis sportininkams pasiekti auk§tesni
treniruotumo lygi, ko pasekoie bus taimtos

aukgtesnes vietos svarbiausiose tarotautinOse vattybose ir 2018 m.

2.8. Projekto totinumas
Projektas ilgalaikis ir tostinis, matuojamas keturmediais ciklais, per kuriuos siekiama atnaujinus turima materialing bazg,
pasiekti aukgtu sportiniu rezultatu.

Viso projekto suma (Eur):

26.690,00

Pratoma it fondo suma (Eur):

19.190,00

