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Alytaus vaiktt it jaunimo rankinio klubas
(Pareigkejo pavadinimas)

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

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'Sporto inventoriaus ir irangos isigijimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

I Projekta vykdysime nuo 2017-04-01 ir baigsime 2017-12-31 dieng. Planuojame isigyti kamuoliai, sportine trumpa
2.3. Projekto tikslas
Rankinio ir baidariq kanupolo populiarinimas Alytuje ir Lietuvoje. Geriausi miesto jaunieji sportininkai reprezentuotq
Alyttl Lietuvoje bei ulsienyje.

2.4. Projekto uidaviniai
1. isigyti sportinio inventoriaus ir sportints aprangos komandq 2aidejams,

2.Sudaryti sglygas vaikams ir jaunimui treniruotis ir dalyvauti Lietuvos vaikq ir jaunimo pirmenybese
vadybose.

it

tarptautinese

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Prisideti prie vaikq ir jaunimo komandq dalyvavimo Lietuvos rankinio ir kanupolo pirmenybese. Rankinio ir kanupolo
komandos Lietuvos rankinio it kanupolo pirmenybtse i§kovojo prizines vietas. Lietuvos jaunudiq it jauniq sporto
2aidynse komandos i§kovoja prizines vietas. Reikalinga atnaujinti susidevtjusius kamuolius bei sporting apranga
komandq 2aidejams. Sudaryti tinkamas salygas rankininkams ir kanupolininkams treniruotis.
Projektas vykdomas Alytuje, jame dalyvauja klubo sportininkai. Projekto vadovas Arvydas Brazaitis turintis didele
patirti organizuojant ir vykdant vietinius ir Europinius projektus, taip pat projelctqvykdys klubo treneriai Eugenijus
Gimbutas, Egidijus Petkevidius, Rasa Lugauskiene, Vladas Zokas it Kgstutis Dambrauskas . Projektas yra ilgalaikis, juo
naudosis 105 klubo sportininkai ir treneriai. Tai gerins komandq pasiruo§imq ir formuos

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas rankinio it kanupolo sporto §akq jauniesiems sportininkams ir treneriams. Projekte dalyvauja Alytaus
jaunieji sportininkai it treneriai. Jis skirtas geriausiems jauniesiems sportininkams atstovaujantiems Alytaus miestq.
Alytaus mieste dirba 9 treneriai, kurie treniruoja vaikus ir ruotia pamaina . stipriausioms miesto komandoms. Geras
jaunqjq sportininkq 2aidimas pritraukia daugiau vaikq norindiq treniruotis it 2aisti rankini it kanupola, taip pat pritraukia
daugiau tifirovq i var±ybas. Dalyviq am2ius nuo 10 iki 27 meta.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda pgyvendinus projektt
Dalyvavimas rankinio it kanupolo pirmenybese it kitose tarptautinese vadybose populiarina rankinio ir kanupolo sporta,
pritraukia daugiau gabaus vaikq ir jaunimo treniruotis it siekti auk§tti rezultatq. Sudaromos salygos vaikams ir jaunimui
turiningai leisti laisvalaikj, kryptingai sportuoti, pasirinkti aktyvig gyvensenk. Ne visi taps gerais sportininkais, bet
dauguma pasirinks sporta, kaip gyvenimo buck.

2.8. Projekto tgstinumas
Rankinis it kanupolas Alytuje yra populiarus. Komandos dalyvauja Lietuvos rankinio kanupolo pirmenybese, taurs ir
tarptautinese varybose. Vykdomi iyairfis rankinio kanupolo turnyrai Alytaus mieste, kuriose dalyvauja komandos ig
Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Suomijos, Latvijos, Ukrainos, Baltarusijos. Renkamos it treniruojamos vaikq
grupes tam, kad ir ateityje turetume auk§tos klases sportininkq, kurie galetq deramai atstovauti klubq Lietuvoje ir
u2sienyje.

Viso projekto suma (Eur):

32 835,00

Pragoma is fondo suma (Eur):

Kgstutis
Dambrauskas

23 325,00

