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Lietuvos laipiojimo sporto asociacija
(Parei§kejo pavadinimas)

Spot-to mokslo ir sporto specialist rengimo bei ju tobulinimo *tote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekt° pavadinimas

1 Laipiojimo sporto tenant! parengimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017.04.01 — 2017.11.30
Laipiojimo treneriq mokymai, siekiant parengti aulcgtos kvalifikacijos laipiojimo trenerius, reikalingus rengti auk.§to
meistri§kurno sportininkus ir ugdyti jatuima,
tapti auldto meistri§ktuno sportininkais

2.3. Projekto tikslas
Laipiojimo treneriq molcymq projekto tikslas yra parengti aukkos kvalifikacijos jaunimo it suagusitini trenerius,
galingius auginti aukgto meistrigkumo sportininkus, galindius konkuruoti tarptautineje arenoje ir siekti patekimo j 2020
men! Olimpines 2aidynes, bei ugdyti jaungja kart4.

2.4. Projekt° uldaviniai
Pagrindiniai projekto uldaviniai apmokyti 6 trenerius, surengiant jiems tarptatunio lygio treneriq parengimo
specializuotus mokymus, pasikvie6iant j Lietuvrt aukkiausios kavlifikacijos trenerius-instruktorius is Jungtines
Karalystes ir Vokietijos. Laipiojimo uolomis sportui patekus j 2020 mett! Olimpiniq Zaidyniq programq, siekiame
paruo§fi auk§tos kvalifikacijos trenerius, galin6ius, sudaryti sulygas aukkiausio meistri§launo sportinikams treniruotis.
- Apmokyti 6 trenerius
- organizuoti 4 specializuotus mokymus, temomis: jaunimo treniravimo, treniravimo pagfindth fizinio parengimo
laipiojime, variybiniq ulduo6iq rengimo mokymus.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Laipiojimo sporto treneriq parengimas pagal tarptauting praktiku §iuo metu yra bfrtinas, nes Laipiojimo sportas pateko j
Olimpinitj 2aidyni4 program! 2020 metais, todel noredami gerai parengti savo auk.§6iausio meistri§kumo sportininkus
turime tureti savo specialists} galinaiq su jais dirbti profesionaliai, taip pat ir tam, kad auginti jauninfil.
Profesionaliq treneriq atsiradimas skatintq spartesnj sporto vystyma esi visoje Lietuvoje tuo paiu metu sudaryttl tinkamq
sulygq laipiotojq sportininkq, megejq ir vailcq bei jaunimo grupiq treniravimuisi ir augimui, sklaida apie laipiojimio
sport
Pasiekti projekto tikslai leistq konkuruoti pasaulinoje laipiojimo sporto arenoje, jgytos reikalingos lithos ir praktikos,

kurios pasaulyje jau yra pasiteisinusios ir atne§anZios aulc§6iausius rezultatus. Laipiojimo sporte labai svarbus patirties

2.6. Tikslink projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas tiesiogiai skirtas atrinktiems treneriams apmokyti, kad jie butt! pajegus dirbti su auk§to meistri§lcumo
sportininkais. Turedami kvalifikuotus trenerius, galime fiketis aukttq rezultatu is esamq sportininkq, taip pat tuo paZiu
metu sukuriame sqlygas augti naujiems sportininkams teisngai juos rengiant ir treniruojant. Auk§tos kvalifikacijos
treneriai galetq veliau savo iinias perduoti kitiems Lietuvos treneriams, siekiant kinias jtvirtinti ir skleisti, dalntis ger4j4
praktika.
Kita projekto netiesiogino dalyviq grupe yra auk.gto meistri§kumo sportininkai, jaunimas ir visi besitreniruojantys
Imones pas trenerius.
Projekto viainimo metu sklaidos auditoriju ir netiesioginj dalyvavime projekte menl sudaryti laipiojimo bendruomeno,

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq

puslapis
Parengti aukgtos kvalifikacijos treneriai gales kokybigkai jtakoti tolimesnius auto meistrigkumo sportininkq startus
tarptautineje arenoje, tuo pa6iu prisidedant prie laipiojimo sporto vystymosi ir augimo galyje, laipiojimo bendruomenes
augimo ir visuomeninio iinomuma apie si sporta. Turedami aukgtos kvalifikacijos trenerius ienkliai padidiname
galimybes aukgto meistrigkumo sportinikams tinkamai ruogtis patekimui j 2020 metq olimpines 2aidynes.
llgalaikeje perspektyvoje Lietuvoje bus sudarytos salygos u/augti naujai profesionalq laipiotojq sportininkq kartai, kuri
turem kokybigkas salygas treniruotis ir veliau garbingai atstovauti Bali tarptautinese varlybose, Europos ir Pasaulio
6empionatuose, o po 2020 metti ir kitose Olimpinose 2aidynese.

2.8. Projekto testinumas
is projektas yra Lietuvos laipiojimo sporto asociacijos veddos tasa ir augimas. Ligi giol Lietuvos laipiojimo asociacija
visomis iggalemis palaike ir padejo vystytis laipiojimo sportui, visomis iggalemis itakojo naujq laipiojimo sporto centrq
atsiradima ir augima, Klaipedoje, Kaune, Taurageje, Maleikiuose. Dabar stebimas profesionaliq treneriq traumas,
taigi pasirengus keleta autos kvalifikacijos specialists) gal6tume ir toliau plesti ir auginti laipiojimo sporto specialists)
kompetencijq
. . rata. Specialists} augimas paskatintq suskurti secialistq rengimo program ir jos jgyyendinima
.

Viso projekto suma (Eur):

19 320,00

Pral'oma is fondo suma (Eur):

14 700,00

