puslapis

Vgl „Lietuvos begimo taure"
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos [sigijimas
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Sporto inventoriaus jsigijimas - elektronine laiko matavimo jranga

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
Projekto jgyvendinimo laikotarpis - nuo 2017 m. sausio men. 1 dienos iki 2017 m. sausio mon. 31 d.. Garantija
suteikiama iki 2022 m.

2.3. Projekto tikslas
projekto tikslas - tiksliai, greitai ir kolcybigkai pateikti bOgimo rezultatus.

2.4. Projekto uidaviniai
MORI projektio u2daviniai

-

isigyti elektronine laiko matavimo iranm, suteikti galimybg musq nariams igyti tinkamq

kvalifikacijq bei isigytqtechnikq naudoti ne tik Lietuvos bOgimo taures varlybose.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Lietuvos begimo taure skaidiuoja jau vienuoliktqji savo sezonq. Kasmet siekiama kuo kokybigkiau organizuoti
Lietuvos begimo taures etapus. 2006 m. Lietuvos begimo taure sudaro gegi etapai - giuo metu jq sudaro trylika etapq.
Kiekvienas taures etapas yra unikalus: etapai rengiami skirtingais meta laikais jvairiuose Lietuvos miestuose;
kiekvienas etapas turi unikaliq begimo distancijq, kuri itraukiama j bendrq taures iskaitq; kiekvieno etapo trasos yra
skirtingos. Must! organizuojamoje Lietuvos bOgimo taureje yra skirtingos amliaus grupos. Paskutiniajame taures etape
paskutinj spalio sekmadienj apdovanojame bendros jskaitos nugaletojus. Norint pasiekti kuo tikslesniq rezultatq ir
uktikrinti renginiq kokybe, mums yra reikalinga laiko matavimo jranga.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Lietuvos bOgimo taures tikslin6 grupe - visi imones, megstantys begimq: megai ir profesionalai, moksleiviai ir
senjorai, vyrai ir moterys. 2016 m. Lietuvos bOgimo taureje dalyvavo apytiksliai 2000 dalyviq. Norint iglaikyti lygj ir
vis didinti dalyviq skaidiq kiekvienais metais, butina gerinti laiko matavimo Vann.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Elektronin6 laiko matavimo jranga packs: 1) Tiksliai ir greitai pateikti begimo rezultatus dalyviams; 2) Palengvinti
darbq rungtyniq organizatoriams ir teisojams; 3) jgyvendinus projektq, Lietuvos begimo taure galOsime atvetti
didesni Lietuvos miestq ir miesteliq skaidiq. Tuo parodysime Lietuvos groii ir kulturq.

2.8. Projekto totinumas
Lietuvos bOgimo taure yra pasiragiusi bendradarbiavimo sutartis iki 2022 m. Iki to laiko Lietuvos begimo taure tikrai
veiks, elektroninio laiko matavimo sistema ultilcrins taures gyvavimq ir konkurencingumq.

Viso projekto suma (Eur):

33.700,00

Praoma i§ fondo suma (Eur):

16.850,00

