pusla pis

Vilniaus rankinio centras
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Sport° inventoriaus ir jrangos isigijimas rankinio komandoms
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 mete sausio-gruodtio menesiai. Projekto deka numatoma jsigyti treniruodie imp fiziniam rengimui, sporting

apranga, avalyng, kamuolius, rankinio kamuolin vagka. Vise sportine jranga numatoma naudoti du sezonus.

2.3. Projekto tikslas
1. Pasirengti ir tinkamai atstovauti Lietuvai Baltijos rankinio lygoje, bei Lietuvos rankinio lygoje.
2. Siekti, kad Vgi"Vilniaus rankinio centras" rankinio komande taidtjai treniruodie proceso metu turete galimybg
naudotis patangiausia jranga, bate aprUpinti kokybigka sportine apranga, avalyne, kamuoliais ir t.t.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Didinti sportuojandie asmene klube skaidie.
2. Pritraukiant vaikus ir jaunima, sukurti vertikalq klubo modelj.
Populiarinti rankinio sports}, organizuojant rankinio vartybe televizijos transliacijas, renginius, gventes, turnyrus.
3. Gerinti treniruodie kokybg. Visiems Vgj „ Vilniaus rankinio centras" rankinio komande nariams suteikti galimybg

treniruodie proceso metu naudotis pa2angia jranga.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas

vgi „Vilniaus rankinio centras" vienintelis rankinio klubas Vilniuje jau dabar turintis dvi rankinio komandas. 2012 ir
2013 metais igkovojo Lietuvos rankinio Taurg, 2014 pavasarj tapo Lietuvos rankinio lygos vicedempione, 2015 metais
Lietuvos rankinio lygos sezone igkovojo bronzos medalius. Nuo 2016 mete rugsejo taidlia Baltijos rankinio lygoje.
Projekto deka komandos galete geriau pasirengti ir pasiekti aukgtesnie rezultate dalyvaudamos jvairaus lygio vartybose.
Pasiekti aukgdiausi laimejimai bat} geras pavyzdys vaikams it jaunimui, pasirenkant laisvalaikio praleidimo bads} bei
sveikatos stiprinima Pasiekti aukgti rezultatai, leis taidejams atstovauti jvairaus amtiaus Lietuvos rinktinoms.
2emesnio lygio sportininkams suteikte galimybg siekti aukgtojo mokslo, sekmingai derinant molcymasi su aktyvia
sportine veilda.
2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Vgi „Vilniaus rankinio centras" — tai dvi rankinio komandos, kurias sudaro moksleiviai, studentai ir vyrai profesionaliai
taidliantys rankinj.Viso 40 sportuojandie nuo 15 iki 40 mete.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Pager6s komand4 laidejti treniruodie proceso kokybe.

Pageros taideje meistrigkumas, tai leis pasiekti geresnie sportinie rezultate taidiant tiek Lietuvos tiek Baltijos rankinio
lygoje.

2.8. Projekto testinumas
Projektas yra tgstinis. Vgt „Vilniaus rankinio centras" yra igkolgs
klubo strulaara, pritraukiant ir rengiant rankininkus.

Viso projekto suma (Eur):

20.480,00

sukurti visapusigkai funkcionalia, vertikalia

Pragoma ig fondo suma (Eur):

9.748,00

