puslapis

Lietuvos imtyniq federacija
(Pareigkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistrigkumo *tote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

IImtyniq sporto gakos pletra
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
2016 m. sausio — gruod2io men.
2.3. Projekto tikslas
1. Populiarinti ir pletoti graikq-romeny, laisvqjq ir moterq imtynes kaip puikiq fizinio aktyvumo ir ugdymo
formy masiniame sporte ir olimpines sporto gakas elito sporte;
2. Prisidoti prie sistemingo visuomenes suvokimo didinimo, kad fizinis aktyvumas, sportigkumas yra asmens
damos prielaida ir visuotine vertybe, populiarinti fizinj aktyvumy jvairiuose gyventojq sluoksniuose ir siekti,
kad fizinis aktyvumas tapty bendrosios kulturos dalimi.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Talentingq imtynininkq vaiky ir jaunimo paiegka ir i§saugojimas elito sportui;
2. Puoseleti ir skleisti bendratmogigkysias vertybes, olimpinio sporto ir garbingos sportines kovos idealus.
laikytis Antidopingo konvencijos nuostatq;
3. Uttilcrinti Lietuvos nacionaliniq rinktini9 parengima ir dalyvavim4 Olimpinese taidynose, Pasaulio ir
Europos dempionatuose, kitose svarbiausiose sporto varybose;
4. Tureti tinkamai organizuojamus ir koordinuojamus galies jvairaus am2iaus grupiq dempionatus;
5. Rengti su ulsienio galiy var2ovais galindius konkuruoti sportininkus, kurie garsinty Lietuvy. Europoje ir
pasaulyje, d2iuginty sportiniais laimejimais bei ugdyty patriotigkumo jausm4;
6. Vientisos, nuoseklios, giuolaikinemis sporto mokslo 2iniomis paremtos sportininkq meistrigkumo ugdymo
sistemos (nuo pradinio rengimo iki didelio meistrigkumo) nuolatinis pletotes skatinimas.
2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Lietuvos imtynitl federacija turi gilias tradicijas, kurios prasidejo nuo 1907m. Lietuvos imtyniq federacija
rengia aukgto meistrigkumo sportininkus, kurie dalyvauja tarptautinese vaitybose ir stovyklose, o pagrindinis
jy tikslas yra startuoti kas ketverius metus vykstandiose olimpinese 2aidynese. Lietuvos imtyniq federacija
vienija sporto mokymo jstaigas, centrus ir sporto klubus, populiarina ir pletoja graiky-romeny, laisvgjy ir
motery imtynes kaip puikiy fizinio aktyvumo ir ugdymo form masiniame sporte ir olimpines sporto gakas
elito sporte. U2tikrina sekming4 Lietuvos imtyni4 jvairiy am2iaus grupiq rinktiniq pasiruogim4 dalyvavimui
Lietuvos, Europos, Pasaulio imtyniq dempionatuose, Olimpinese 2aidynese bei siekia igkovoti prizines
vietas. Lietuvos imtynii federacija nuo seno garsina gall puikiais sportininkq pasiekimais: Olimpiniy
2aidyniq ir Europos dempionaty prizininkai Mindaugas Mizgaitis ir Aleksandr Kazakevid, Pasaulio
dempionas Rimantas Bagdonas, Pasaulio bei Europos dempionaty prizininkai Valdemaras Venckaitis ir
Mindaugas Eerskis, Pasaulio dempionato prizininkas Edgaras Venckaitis, Europos dempionato prizininkas
Laimutis Adomaitis.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Lietuvos graiky-romeny, laisvqjy ir moter9 imtyniy vistl am2iaus grupiq rinktiniy nariai bei kandidatai,
treneriai, aptarnaujantis personalas, projekto vykdytojai - nemaNau 2000 2moniy. Dalyviq am2ius i§ visos
Lietuvos nuo 8 met4 iki 70 metq. Abstrakti auditorija susideda i§ Lietuvos dempionaty, tarptautiniy turnyrq ir
socialiniq tinkly bei internetines sveitaines www.imtynes.lt lankytojq. Informacijos pasiekiamumas per visus
igvardintus kanalus nemaliau 12 000 Imoniy i§ Lietuvos ir ulsienio.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg

.2 puslapis
1. Geras sportininkq pasiruogimas mokomqjq treniruo6i4 stovyklq ir var2ybq metu ;
2. Sekmingai pasirodyti Lietuvos, Europos ir Pasaulio dempionatuose (prizines vietos);
3. Tobulinti talentingq sportininkq atrankos sistem4, sudaryti jiems tinkamas s4lygas didelio meistrigkumo
kelimui, sporto pasiekimais didinti Lietuvos tarptautinj konkurencingum4, organizuoti tarptautinius sporto
renginius, sporto pasiekimais garsinti Lietuvos vard4 utsienyje;
4. Sporto gakos populiarinimas ir sportininkq skai6iaus progresija.
2.8. Projekto totinumas

Lietuvos imtyniq federacija daugelj meta ruogia sportininkus ir vykdo jvairius renginius, kad jaunieji talentai
igkovotq aukgtas vietas tarptautinese var2ybose. Su Kiln° kulturos ir sporto remimo fondo pagalba LIF jau
vykde tarptautinius renginius (Europos, Pasaulio 6empionatai) Lietuvoje 2002, 2005, 2009 metais, o
tarptautiniai turnyrai yra vykdomi kiekvienais metais, todel be jokios abejones, tai bus dar vienas testinis
projektas ruogiant sportininkus Olimpinem 2aidynem. 2017 m. Lietuvos imtyniq federacija mini 110 - 4sias
savo veiklos metines, kuriq pagrindinis akcentas bus suaugusigiq iaures galiq 2aidynes 2017, j kuri
atvatiuos olimpiniai, pasaulio ir europos prizininkai, o 2iCirovai gales megautis puikiomis kovomis.

Viso projekto suma (Eur):

248.550,00

Pra§oma i§ fondo suma (Eur):

198.555,50

