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V idoji

jstaiga "NACIONALINIS AUTOMOBILIV KLUBAS"
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos isigijimas
(Fondo Idornis remiama veildos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Dalyvavimas "Cross-Country" pasaulio dempionate.
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
Projekto pradlia 2017 m. kovas, pabaiga - 2017 m. spalis. Planuojama jsigyti amortizatorius, variklj, pavan do2g,
reduktorius, kebulo dalis, padangas, atsargines dalis. Inventoriu numatoma naudoti viso projekto metu.

2.3. Projekto tikslas
1) Atstovauti Lietuvai "Cross-Country" Pasaulio dempionate. 2) Prisideti prie jaunqjq sporto profesionalq ugdymo.

2.4. Pro.jekto uidaviniai
1) Vykdyti tinkam4 techninj pasiruogim4 leid2iantj sekmingai dalyvauti varybose, isigyti reikaling4 inventori4. 2)
Siekti kuo aukgdiausiq rezultat4 Pasaulio dempionate. 3) Vykdyti aktyvi4 komunikacij4 apie dalyvavim4 Pasaulio
dempionate (vykdyti komunikacij4 pasitelkiant viegqjq rygiq priemones, socialinius tinklus, iiniasklaid4). 4)
Suorganizuoti motyvaciniq susitikimq su moksleiviais cik14.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Automobiliq sportas tai itin populiari pasaulyje sporto gaka. Tai technine sporto gaka, ji reikalauja puikaus techninio
pasirengimo ir konkurencingos technikos. "Cross-Country" Pasaulio dempionatas 2017 m. susidarys i§ 11 etapq, kurie
vyks degimtyje pasaulio valstybiq. Lenktyninkas Benediktas Vanagas, turintis rygkiq pasiekimtj tiek Lietuvoje, tiek
tarptautinese var2ybose, dalyvaus dempionate ir sieks kuo aukgdiausiq rezultatq. Lietuvos lenktynininkai retai
dalyvauja tarptautinio rango lenktynese, Lietuva nera pakankamai jose atstovaujama. Jauniems ir perspektyviems
Lietuvos sportininkams reikia motyvuojandiq pavyzdhq, kurie skatintq juos siekti rezultatq, igplaukti j tarptautinius
vandenis. Pavyzdiiq, kurie parodo, jog atkaklaus darbo ir pastangq deka galima pasiekti puikiq rezultatq ir realizuoti
save sporte. Dalyvaujaunt prestdinese lenktynese bus vykdoma aktyvi komunikacija, kuri skleis tini4 apie gi4 sporto
gaka. Bus naudojama kokybigka, konkurencinga ir aukgdiausius standartus atitinkanti jranga, leidiianti generuoti
rezultat4. Projekto metu tarp jaunosios kartos populiarus lenktynininkas B. Vanagas, lankysis Lietuvos mokyklose ir
susitikinCs su gimnazistais.
veiklos tikslas - jaunqjq profesionalq ugdymas.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
1) Lietuvos sporto gerbejai. Tai Iabai plati grupe, kuri4 sudaro ivairaus amiaus Imones ig visos galies. Pasiruogimas ir
dalyvavimas Pasaulio dempionate bus nugviestas masinio informavimo priemonese, socialiniuose tinkluose, tad linia
apie projekt4 pasieks pladi4j4 visuomeng. 2) Lietuvos jaunimas (moksleiviai, studentai, jaunieji profesionalai).
Did2ioji komunikacijos apie projekt4 dalis vyks socialiniuose tinkluose, tokiu bildu bus maksimaliai pasiekta jaunoji
karta, kuriai gis komunikacijos bridas yra labiausiai patrauklus. Be to, gi auditorijos dalis bus pasiekiama ir tiesiogiai,
komandos pilotui Benediktui Vanagui lankantis mokyklose. 3) Lietuvos automobiliq sporto atstovai. Teigiami
pavyzd2iai jkvepia ir suteikia motyvacijos, tad gi4 auditorijos dalj tikim4si teigiamai paveikti ir prisideti prie
automobiliq sporto vystymosi. Lietuvoje yra nemaiai jaun4 perspektyviq sportininkq, kurie dainai apsiriboja
nacionalintmis varlybomis. Stkmingas ekipaio dalyvavimas Pasaulio dempionate giems sportininkams bus paskata
tobuleti, igplaukti j tarptautinius vandenis ir atstovauti Lietuvai. 4) Pasaulio dempionate dalyvaujanti komanda (12
asmenq, 20-40 m. amliaus). Dalyvavimas tokio rango varlybose yra geriausia proga tobuleti ir pasisemti patirties ig
geriausiu pasaulio profesionalu. Sukaupta patirtis yra lemiamas faktorius siekiant geriausiu rezultat4.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
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Planuojama "Cross-Country" Pasaulio 6empionate sugeneruoti aukgdiausiq rezultat4 tarp visq Baltijos galiq atstov4 ir
patekti pirmq degimtukq. Tam bus naudojama kokybigka, konkurencinga ir aukgdiausius standartus atitinkanti jranga.
Sekmingas dalyvavimas 6empionate ne tik atkreips tarptautines auditorijos demesj j Lietuvq, tgiau tures teigiamq
poveikj automobiliq sporto pletrai ir populiarumui Lietuvoje, pales sudominti Lietuvos verslq galimybe remti sporty,
paskatins daugiau ekipa2.4 is Lietuvos atstovauti Lietuvai tarptautinese varybose. Aktyvios komunikacijos deka per
sport bus siekiama ugdyti nacionalinj pasididhiavimq. Komandos pilotas, Benediktas Vanagas, jau kelis metus
reguliariai lankosi Lietuvos mokyklose ir bendrauja su jaunqja kartq. Projekto metu jis dalintis su mokleiviais savo
patirtimi siekiant sportinio rezultato ir dalyvaujant tarptautinese varybose, tokiu blidu prisides ne tik prie jaunimo
motyvavimo uisiimti profesionaliu sportu, bet it Whimy profesionalq plgiqja prasme ugdymo. Tuo tarpu,
dalyvaujantys projekte komandos nariai semiasi tarptautines patirties, kuria gali dalintis su kolegomis Lietuvoje, tokiu
btidu prisidedant prie automobiliu sporto gakos maksimalaus profesionalumo.

2.8. Projekto testinumas
Benedikto Vanago komanda "Cross-Country" Pasaulio eempionate dalyvauja ne pirmq kartq. Projektas yra testinis it
ilgalaikis, kur kiekvienais metals yra siekiama generuoti geresnj rezultatq. Be to, dalyvavimas 6empionate pats savaime
yra it pasiruogimas ateinantiems startams pasaulio ralio maratonq vadyboje. fvertinus sukauptq naujq informacijq,
patirtj, technologines tendencijas automobiliq sporto pasaulyje yra daromos igvados, tobulinamas komandos valdymas.
pasiruogimo procesai. Planuojant tolesng projekto raidq yra numatoma j komandq jtraukti jaunuosius profesionalus.
kad gaiety jie semtis patirties ir tobuleti.
Viso projekto suma (Eur):

993.800,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

208.000,00

