pusla pis

Lietuvos greitojo 6iuoIimo asociacija
(Pareitkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrigkumo pletote
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§VMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I

Greitojo diuotimo trumpuoju taku pl6tote

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis

1

2017 m. sausio — gruodito men.

2.3. Projekto tikslas
PICtoti ir populiarinti greitojo diuolimo sport4 Lietuvoje.
Siekiant aukgtq sportiniq rezultatq, garsinti Lietuvos vard4 pasaulyje.

2.4. Projekto uidaviniai
1.
Organizuoti mokomasias treniruodiq stovyklas, skirtas pasirengti svarbiausioms tarptautinems vailyboms.
2.
Dalyvauti pasaulio bei Europos dempionatuose, tauriq variybose ir kitose tarptautinCse varlybose.
3. Surengti atvira Lietuvos dempionata ir tarptautiniq varlybq "EVO CUP" finalinj etan
4. Lliimti aukgtas vietas svarbiausiose varlybose.
5. Igkovoti teisg dalyvauti pagrindinese Europos jaunimo var±ybose - Europos jaunimo tufts finale.
6. Gerinant sportinink4 variybing patirtj, stengtis padidinti tarptautiniq startq skaidiq.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Greitojo diuolimo sportas yra spardiai pasaulyje populiarejanti iiemos sporto gaka. Labai svarbu yra tai, kad didelis
demesys yra skiriamas jaunimui. Tokiu btldu yra uktikrinamas sporto gakos plototes totinumas bei sportininkq
pamainos papildymas. Pasaulio ir Europos dempionatai vyksta kasmet, todel yra Wins nuolatinis ir atitinkamas
pasirengimas gloms varlyboms. MOsti sportininkai eilg meta utima prizines vietas tarptautineje arenoje, 0 2014 m.
Sodio olimpinese laidynese must{ sportininke pasieke aukgdiausia rezultata ig visos delegacijos.
Jau tris metus i§ elks Elektrenuose yra organizuojamas Atviras Lietuvos dempionatas ir kartu tarptautines variybos
„EVO CUP", kur dalyvauja daugiau kaip 120 diuo2ojq ig Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Rusijos. Biltina
visomis pastangomis uktikrinti, kad gios varlybos vyktq ir ateinandiais metais.
Sis projektas uitikrintq aukgtq sportiniq rezultat4 tinkama siekima, tokiu bOdu populiarinant it greitojo diuolimo
sport4 Lietuvoje, ir garsinant mirisq valstybos varda pasaulyje.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas greitojo diuoiimo suaugusiqjq ir jaunimo rinktinems, jq treneriams bei vadovams. Sportininkq tarpe
yra olimpinCs rinktines kandidate, didelio sportinio meistrigkumo grupos sportininkai (veikiandiai nuo 2015 m.
Elektrenuose), jaunoji diuolejq pamaina. Bendras dalyviq skaidius yra 43, ig kuriq diuoiejai (=Nam intervalas 5 22
-

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
Pagrindiniai laukiami rezultatai - aukgti sportiniai pasiekimai tarptautineje arenoje it greitjojo divaimo sporto gakos
populiarumo didejimas Lietuvoje. Sporto gakos pletote turi ilgalaikg nauda, nes nuolatos yra stengiamasi tinkamai
parengti sportininkus busimoms varlybos ir tuo padiu auginti jaunaja pamain4.

2.8. Projekto testinumas
Sis projektas yra ankstesniq projekt4 tgstinumas ir aukgtq rezultat4 pasekme. Projekto pagalba ateityje vis intensyviau
bus populiarinama gi sporto gaka, dides sportuojandiq skaidius.

Viso projekto suma (Eur):

66,850.00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

56,000.00
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