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Lietuvos 2irginio sporto federacija
(Parei§kejo pavadinimas)

Sporto visiems sajud2io pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

12irginio sporto gakos populiarinimas moksleiviy tarpe
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2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 balandZio - spalio men.
2.3. Projekto tikslas

1j
Populiarinti ±irginj sporty visoje Lietuvoje, supaIindinti vaikus su 2irginio sporto treniruotemis ir fizinio aktyvumo
teikiama nauda, skatinti skirtingy lydiy Lietuvos moksleivius utsiimti olimpine sporto §aka — iirginiu sportu, pasirenkant
'uos dominagiy discipliny (konkgrai, dailusis jojimas, trikove), skatinti bendry vaiky ir jaunimo tdimtumy ir sveiky
gyvenimo budy, bendravimy su gyvunais. Laisvalaikio praleidimy gamtoje.
2.4. Projekto uldaviniai
1. Surengti mokamysias treniruotes moksleiviams skirtingose amtiaus grupese, skirtinguose regionuose. 2. Igry§kinti
moksleiviy poreiki sportuoti ir suteikti tam galimybes (sporto klubo parinkimas). 3. Informuoti apie galimybes
treniruotis ir praleisti laisvalaikj su gyviinais.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Mokomosios jojimo treniruotes, paskaitos apie jojimy, suteiks moksleiviams galimybe dometis giuo sportu. Taip pat
tokiy mokomyjg paskaity metu bus galimybe informuoti apie skirtinguose regionuose (miesteliuose, kaimuose) esa6us
sporto klubus, kur vaikai gali ateiti susipa2inti su iirgais, juos paglostyti, igmokti balnotis, joti. Toks projektas yra
naudingas moksleiviams, gyvenantiems atokiose vietose, kur sportavimo galimybes yra ribotos. Zirgy sportas - tai
galimybe ne tik sportuoti, tadiau ir sportui tapti dalimi gyvenimo. Tai yra labai svarbus veiksnys, turintis itakos
nusikalstamumo prevencijai. Kadangi gyvfmo prieiigra yra reikalinga kasdien, moksleiviai turi galimybes jais rapintis, ir
tuo padiu, neturi galimybes ir net laisvo laiko pagalinems veikloms, nesusijusioms su teisingu gyvenimo

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto tiksline grupe - jaunuoliy andiaus grupiy (jaunu6iai 12-15 m., jauniai 16-18 m., jaunimas 18-21 m., bei ly6iti
moksleiviai, kuriuos galima sudominti ir pritraukti sportuoti jvairiuose lirginio sporto disciplinose (konkurai, dailusis
jojimas, trikove ir kt).

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Tikimasi sulaukti daugiau skirtinguose regionuose gyvenandiy moksleiviy susidomejimo 2irginiu sportu (tikimasi iki 30
proc.). Tai taip pat turety didelc itaky dalyvaujandiqjy ne tik mokomosiose stovyklose, tgiau palaisniui ir vadybose
skaidiui. Taigi pradedant nuo treniruodi4 yra siekiamas bendresnis tikslas ir nauda - dalyvavimas var±ybose, geresniy
treneriy paiegka, galimybe jsigyti geresniu 2irgus ir kt. I§ ma2o siekio - mokomyjy treniruodiy, siekiama bendro siekio
visai Lietuvos lirginio sporto bendruomenei.

2.8. Projekto totinumas

I

Projektas yra testinis. Projektas vykdomas nuo 2015 mety. 2016 metais jis nebuvo remiamas Kilno kultilros ir sporto
departamento legomis.
Viso projekto suma (Eur):

32.500,00

Pratoma i§ fondo suma (Eur):

15.000,00

