2 puslapis
NACIONALINE LEDO RITULIO LYGA
(Pareiikejo pavadinimas)

Sporto visiems sqjgd2io *tote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Lietuvos ledo ritulio veteranq gempionato organizavimas

2.2. Projekto pgyvendinimo laikotarpis

1

2017 m. sausio 01 d. — gruod2io 31 d.

2.3. Projekto tikslas
Prisidoti prie ledo ritulio vystymosi Lietuvoje jtraukiant vetemq socialing grupg

2.4. Projekto uldaviniai
Auk§tame organizaciniame lygyje vykdyti Lietuvos ledo ritulio veterans! dempionat4.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Cempionate dalyvauja Vilniaus, Kauno, Elektren4, Panevolio, Klaipeclos ir kt. savivaldybiq komandos. Projekto deka j
sporting veik14 bus jtraukiame buvusieji Lietuvos rinktines nariai, klubq 2aidejai ir kiti ledo ritulininkai gimp iki 1976 m.
Todel ledo ritulys bus vystomas ne tik didiluosiuose miestuose, bet ir regionuose, sudarydamas galimybes gig regionq
savivaldybems bei remejams prisideti ne tik prie ledo ritulio vystymo Lietuvoje, bet ir leis sprgsti giuose regionuose
gyvenandiq vyresnio amiiaus 2moniq laisvalaikio u'iimtumo problemas bei sveiko gyvenimo budo palaikymo.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
his projektas yra skirtas Lietuvos ledo ritulio veteranq dempionato dalyviams , treneriams, teisejams, vadybininkams ir
vadybas aptarnaujanaiam personalui. Projekto jgyvendinime dalyvaus apie 120 ledo ritulininkq, 40 treneriq, teisejq, gydytojq
ir kito aptarnaujangio personalo.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
jtraukiant nuo 40 m. amliaus vetaranus j sporting veik14, Lietuvoje dides susidomojimas viena i§ pagrindiniq iiemos
olimpiniq iaidyniq sporto gak4 pasaulyje, daugos iaidiiandiq ledo ritulj

2.8. Projekto testinumas
Projektas yra testinis it ilgametis. Nuo 2012 m. NLRL vykdo jvairius projektus. NLRL yra gavusi KKSD finansavim4 ig
Valstybes biudleto pagal 2012 m. NLRL geriausiqjq iaidej4 pasirengimo lygos gempionatui ir finaliniams turnyrams
vykdymo projek4, 2013 m. NLRL atvirojo 6empionato atkrintamgjq var±ybq ir finaliniq turd vykdymo projekt4 bei 2014 m.
pasaulio vynj ledo ritulio I diviziono B grupes 6empionato vykdymo projekt4. 2015 m NLRL gavo finansavim4 pagal Lietuvos
ledo ritulio pletros projekt4.
NLRL sekmingai jgyvendino visus giuos projektus bei pateike visas reikalingas ataskaitas KKSD.

Viso projekto suma (Eur):

16 900,00

Pragoma i§ fondo suma (Eur):

6 000,00

