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Vilniaus imtyniq klubas
(Pareatjo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrigkumo pletote
(Fondo lelomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 Vaikq, jaun

✓iti it jauniq tarptautinis imtyniq turnyras "Vilnius Open" bei mokomosios treniruoai stovyklos

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 gegu2e-bir2elis

2.3. Projekto tikslas
Prisideti prie imtyniq sporto populiarinimo Lietuvoje; prisideti prie vaikq bei paaugliq jtraukimo 1 sporting veiklq,
supalindinti

2.4. Projekto uidaviniai
Surengti tarptautines imtyniq vadybas viegojoje, legvai prieinamoje erdveje, pavyzdliui, Vilniaus rotuges aikgteje arba
arkikatedros bazilikos aikgteje; varlybas pakviesti kaimyniniq valstybiq - Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos, Estijos,
Rusijos - komandas; prieg vadybas surengti savaites trukmes mokamaj4-treniruo6i4 stovykl4

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Bus surengtas tarptautinis imtyni4 tumyras "Vilnius open" ir treniruaiq stovykla. llgus metus Vilnius buvo bene
vienintelis miestas galyje, kuriame nevyko jokios aukgto lygio imtyniq vadybos vaikams ir paaugliams. Tokio tumyro
pravedimas yra svarbus akstinas siekiant motyvuoti jaunus atletus ir integruoti juos j imtyniq bendruomeng, tuo pgiu
sprendliant uiimtumo problemas. Turnyras bus tarptautinis, todel dalyviai tures galimybg susipaIinti su sportininkais
i§ kitq valstybiq, atsiveria galimybe u±megzti tampresnius rygius su tasienio valstybiq klubais ir ateityje paritetiniais
pagrindais (barteriu) dalyvauti jq organizuojamuose renginiuose. Siq metq bidelj Vilniaus rotuges aikgteje surcrw.tos
vadybos sulauko sportininkq, 2igrovq ir 2iniasklaidos demesio. Vietoj numatytq 80-90 dalyviq vadybose kovojo vir§
160 jaunuiu atletu, todel 2017 metams keliamas tikslas padidinti dalyviu skai6iu iki 250-300 asmenu.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Tiksline projekto grupe - vaikai ir paaugliai nuo 7 iki 16 metq. Jaunieji sportininkai bus suskirstyti vadovaujantis
tarptautines imtyniq federacijos (UWW) nuostatomis pagal amliaus grupes ir svorio kategorijas. Projekto vykdytojai Vilniaus imtyniq klubo vadovas Valdas Malinauskas ir treneriai Mindaugas Eierskis bei Vladimiras Audickas.
Renoinnt varfvhas nrniekte dalvvans cavannrini ir snortininkti t vai thin nal . I ielaivns snnrtn mnkvkin kinhn ir
rent ni

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
Siemet vykusios vadybos (jos buvo surengtos rotuges aik§teje bir ielio menesj) sulauke sportinink4,
ir
2iniasklaidos demesio. Vietoj planuotq 80-90 dalyviq atvyko virg 160 sportininkq i§ Lietuvos ir Latvijos. Todel 2017
metams keliamas tikslas padidinti jaun4j4 atletq skai6iq iki 250-300 asmenu. Ketinama igaigkinti pajegiausius
imtynininkus ir i§dalinti 30 - 40 apdoN anoiimu komplektu (priklausys nuo paraigku kiekio).

2.8. Projekto tystinumas
§is projektas yra ankstesni4 projektq tesinys. Pirm4 kart imtyniq vadybos viegojoje erdveje buvo surengtos 2014
metais. Antras Vilnius Open turnyras vyko Vilniaus rotuges aikgeje 2016 metq

Viso projekto suma (Eur):

8,500.00

Pragoma i§ fondo suma (Eur):

6,800.00

