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Lietuvos Iirginio sporto federacija
(Pareigkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrigkumo pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Vartyby organizavimas ir vykdymas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

1 2017 vasario - gruodlio men.
2.3. Projekto tikslas
Siekti tirginio sporto pletojimo ir populiarinimo Lietuvoje.

2.4. Projekto uidaviniai
1.

Organizuoti ir vykdyti nacionalines ir tarptautines varlybas (jskaitant discipliny dempionatus). 2. Vykdyti
mokomuosius teorinius ir praktinius seminarus ir kursus, kuriuose gaiety tobuleti treneriai, teisejai, raiteliai, kiti
oficialus
asmenys. 3. Rengti viegas treniruotes, kurios jtraukty visuomene j tirginj sporty ir supatindinty su juo.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Nacionaliniy ir tarptautiniy varlyby organizavimas, motyvuoja sportininkus planuoti savo sezono eig4, t.y. planuoti savo
laisvalaikj taip, kad jis bitty suderinamas su tirginio sporto vartybomis. Dauguma raiteliy dalyvauja organizuojamose
tirginio sporto vartybose Lietuvoje. Geri pasiekti rezultatai vadybineje aikgtoje motyvuoja ne tik dalyvius, tadiau ir
tuos, kurie stebi varlybas. Kokybigkai organizuojamos vartybos, sukuria palanki4 terpe ne tik dalyvauti, tadiau ir stebeti,
o poto ir prisijungti ijbandant gig sporto gaka. Tarptautiniy vartyby organizavimas Lietuvoje yra patogus Lietuvos
raiteliams, o taip pat sukuria teigiam4 ivaizdj apie tokiy vartyby organizavim4. Daugelis raiteliy, neturedami galimybiy
igvykti dalyauti svetur, itin dliaugiasi tarptautinemis vartybomis Lietuvoje. Ir vel gi - kolcybi§kas tarptautiniy varlyby
organizavimas yra ne tik teigiamas aspektas dalyviams, tadiau atraktyviai pateikiamas ir titirovams, kurie ilgainiui
susidomi giuo sportu. Taip pat puiki priemone reklamuotis remejams, kurie, savotigkai, taip pat jtraukiami j
aristokratigka sporta, tokiu blidu jj populiarindami.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
§i projektas skirtas Lietuvos raiteliams/sportininkams, kuriy amtiaus ribos yra 10-65 m. Kursy ir mokomtuy stovykl4
dalyviai, t.y. Lietuvos oficialus asmenys: jvairiy discipliny teisejai, stivartai, treneriai, mar§rutti statytojai, aptarnaujantis
personalas, kuriy amtiaus ribos yra 18-75 m. Projekto vykdytojai, t.y. Lietuvos sporto klubai, juridiniai asmenys,
organizuojandios ir vykdandios nacionalines ir tarptautines varlybas ir/ar kursus, seminarus. Planuojama tokiy
organizatoriy tureti iki 20. Taip pat abstrak6ios auditorijos, t.y. vartyby tiarovai, kuriy planuojama sulaukti i§ Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Suomijos, vedijos, Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos ir kt. gaily. Sly asmeny amtiaus ribos
12-75 m.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektg
Laukiami aukgti pasiekimai tarptautinese varlybose, t.y. Lietuvos sportininkams planuojamos I-V vietos Lietuvoje
organizuojamose tarptautinese dailiojo jojimo, konkary bei vatiavimo kinkiniais vartybose. Planuojamas didesnis
(daugiau nei 30 proc.) raiteliy skaidius tokiose vartyby (konkurai, dailusis jojimas) grupese kaip vaikai, jaunudiai,
jauniai, jaunimas. Planuojamas didesnis susidomejimas tifirovy tarpe (daugiau nei 40 proc.). Tai susijg su didesniu
vartyby vieginimu ir informacine sklaida. Planuojama igugdyti papildomai po 2 nacionalines kategorijos teisejus ir po 1
tarptautines kategorijos teisej4 tirginio sporto disciplinose (dailusis jojimas, konkurai, vatiavimas kinkiniais, trikove,
igtverrnes jojimas). Itraukiant vaikus ir jaunim4 j tirginj sportq, jy laisvalaikis tampa itin utimtas §ia sporto gaka, kadangi
tirgai reikalauja maksimalaus prisirigimo ir prietifiros. Projekto vadovams tai galimybe praplesti galimybes vykdyti vis
geresnes tirginio sporto vartybas bei tokiu !Mu jtraukti ne tik naujus sportininkus, taiau ir oficialius asmenis,
organizatorius, remejus, pasitelkti informacines sklaidos (televizijos) poveikj. Ilgalaike nauda siejama su
bendradarbiavimu tarp sporto kluby, vykdan6y varlybas, jtraukiant visus Lietuvos regionus. Taip pat pritraukiant
utsienio kapita14., t.y. atvykdami utsienio raiteliai j Lietuvoje vykdomas vartybas, tuo padiu atsivela ir savo investicijas
(naudojasi vidbudiy, maitinimosi jstaigy paslaugomis), pritraukia remejus, kuriems gali buti jdomus investavimas
Lietuvoie.

2.8. Projekto testinumas
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is projektas yra ankstesniy projekty testinumas. Kadangi vadyby organizavimas irvykdymas, jy kokybes gerinim
as
u±trunka, tai projekto testinumas teigiamai veikia ne tik projekto vykdytojus, tadiau ir dalyvius, kurie turi galimybe
tobulinseutraksmi.AteyjplanuojmasuktenioIyg varlybqoganizvmas,trpuinykrsiemnary,
skirty oficialiems asmenims orgnaizavimas Lietuvoje (akcentuotina, kad tik paiengusios talys gall sau leisti organizuoti
auktto Iygio tarptautinius iirginio sporto kursus, atsiivelgiant tai, kad tokiy kursy ir seminary kattai da2nai yra

pemelyg dideli).

Viso projekto suma (Eur):

168.125,00

Pratoma it fondo suma (Eur):

42.850,00

