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puslapis

Viegoji jstaiga "NACIONALINIS AUTOMOBILIU KLUBAS"
(Paregkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistriglumo pletote
(Fondo legomis remiama veiklos mitts)

2. PROJEKT° APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Lietuvos automobiliy ralio dempionato I-ojo etapo "Winter Rally" organizavimas.
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis

I Projekto praci2ia 2017 m. sausio 2 d., projekto pabaiga - 2017 m. sausio 31 d.
2.3. Projekto tikslas
Prisidgti prie automobiliq sporto vystymosi Lietuvoje ir sudaryti galimybg Lietuvos sportininkams igbandyti savo jegas
profesionaliame renginyje.

2.4. Pro.jekto uidaviniai
1) Profesionaliai suorganizuoti vienintelj tiemos ralj Lietuvoje, kuriame dalyvaus geriausi Lietuvos ir tasienio
lenktynininkai (paruogti ralio nuostatus ir dokumentacijy, trasy infrastruktary, nuvalyti ir paruogti kelius, paruogti
iittrovy zonas). 2) jgyvendinti patraukliy programy renginio iurovams tokiu budu populiarinti automobiliy sporty
Lietuvoje. 3) Vykdyti aktyviy komunikacijy apie renginj pasitelkiant iiniasklaidos, viegyjy ry§iy priemones, socialinius
tinklus.
,

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Sausio 27-28 d. Utenos regione organizuojamas I-asis Lietuvos ralio dempionato etapas, j kurj susirenka ne tik geriausi
Lietuvos ir kaimyniniy gaily sportininkai, bet ir ttikstantines minios liurovq. Tai vienintelis 2iemos rails Lietuvoje,
leiclIiantis palaikyti lenktynininkams sporting foam ir progresuoti jauniems sportininkams. Kasmet Utenos regione
vykstandiame ralyje dalyvauja apie 60 ekipaly i§ Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos ir kity
galiy, renginio metu dirba keliasdegimt akredituoty 2urnalisty. Vykdoma aktyvi renginio viegyjy rygiy ir reklaming
kampanija. Esame pirmieji igplgtg ralio reklamos ribas j u2sienio galls. Prieg du metus Latvijos televizijy eteryje buvo
transliuojami reklamos klipai latviy ir rust} kalbomis. Ziemos ralis yra gvente visam Utenos regionui. Utenos mieste
organizuojama igkilminga u2clarymo ceremonija ir koncertas. Tokiu badu stiprinami regiono rygiai su gia sporto gaka ir
visy pirma prisidedama prie automobiliq sporto populiarumo ir plototes Lietuvoje.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
I) Prioritetine tilding grupe - profesionalOs sportininkai, daugiausia vyrai, amtius: 20-50 m., i§ visos Lietuvos (80
proc). ir kaimyniniy gaily (20 proc.). Bus jiems sudarytos geriausios sylygos, profesionaliai parinktos ir paruogtos
trasos, leidliandios demonstruoti sportinius sugebejimus, meistrigkumy, igbandyti savo jegas jvairiose atkarpose,
tobuleti. 2) Gausiausia tiksline grupg - 2i(irovai, nuo 15 iki 60 mety, apie 90 proc. - Lietuvos gyventojai, likg ulsienio svediai. Nepaisant iiemos oro sylygy, stebeti ralio kasmet susirenka apie 50 tukstandiy ligrovq.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
Svarbiausiu projektu rezultatu laikoma Lietuvos sportininky meistrigkumo lygio didinimas. 2iemos rails yra igskirtinis
Lietuvos ralio dempionato etapas. Jau daugelj mety jis yra vienintelis Iiemy vykstantis ralis Lietuvoje, todel
sportininkai norintys progresuoti privalomai jame dalyvauja, kad perprasty automobilio dygliuotomis padangomis,
vairavimo suplaktu sniegu ir ledu subtilybes. Kitas svarbi projekto nauda - indelis didinant eismo saugumy Lietuvoje.
"Winter Rally" gukis: "Mes u saugy keliy". i iniciatyva jgyvendinama drauge su Lietuvos automobiliy keliy direkcij a
prie Susisiekimo ministerijos, jos tikslas - skleisti saugaus eismo vertybes visuomeneje. Be to, jgyvendinant viegqjy
ry§iy kampanijy ir aktyviy komunikacijy 2iniasklaidoje (ralyje dalyvauja keliasdegimt akredituoty lurnalisty) yra
didinamas automobiliy sporto 2inomumas ir prisidedama prie gios sporto gakos pletotos.

2.8. Projekto testinumas
Projektas bus jgyvendinamas jau vienuolikty karty. Tai prestitinis ir jau Iiemos tradicija tapgs renginys, todel bus
siekiama jj organizuoti ir sekandiais metals.

Viso projekto suma (Eur):

78.682,00

Pragoma is fondo suma (Eur):

38.620,

