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puslapis

sporto mokykla "Atialynas"
(Pareilkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir irangos isigijimas
(Fondo !Month remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Sporto inventoriaus Jr irangos isigijimas

2.2. Projekto lgyvendinimo laikotarpis
2017 m. vasario men.-2017 m. liepos men. Planuojama isigyti profesionali keturviete baidare, bei mokamosios baidares
jauniesiems sportininkams. Toks inventorius sudaryt4 puikias 43/gas ilgalaikiam mokomqjam treniruodiq procesui
vykdyti.

2.3. Projekto tikslas
Prisideti prie baidariq ir kanojq irklavimo pletros
mieste. Keturviete baidare siekti igsikovoti teisg, dalyvauti
2020 m. Tokijo olimpinese faidynese. Mokomosiomis baidaremis ugdyti jaunqjq baidarininIcq kartq, motyvuoti
uisiomineti §iuo sportu ir suteikti galimybg naudotis §iuolaikiniu inventoriumi.

2.4. Projekto uidaviniai
tsigijus molcamqsias baidares bus rengiama sportininlcq pamaina olimpiniam rezervui. Jau dabar reikia pradeti ruo§tis
naujam keturmediam ciklui, dalyvauti pasaulio it Europos dempionatuose, kad patekti j 2020 m. olimpines 2aidynes.
Tam reikalinga ir naujausius standartus atitinkanti keturvieto baidare, kuria tarptautinoms varlyboms, pasaulio ir
Europos dempionatams ruogis Aurimas Lankas, Edvinas Ramanauskas. Prie jq bus prijungti ir kiti perspelctyviausi
iaulitl baidarininkai.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Mokykla pajegi i§siqsti sportininkus tik j Respublikines varlybas. Tarptautinese baidariq it kanojq irklavimo regatose
sportininkai dalyvauja ut savo arba rernejq Was. Butina atnaujinti ir isigyti naujausiq technologijq inventoriq. Tadiau
legs} jau nebelieka. Todel reikalinga i projekt4 ig dalies finansuoti, kad Aspresti naujausio inventoriaus isigijimq. isigijus
naujq sporting trangq ir inventoriq, taip gerinti treniruodiq s4lygas ir kelti sportininkq meistri§kumq, kad lygiaverdiai
startuoti su geriausiomis pasaulio jgulomis. Tai yra labai aktuali it prioritetine problema artimiausiq olimpinj cik14.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas gerinti sportavimo sqlygas vaikams, moksleiviams, jaunimui ir suaugusiems sporto mokyklos
„Attalynas" sportininkams, kuriq 150 u2siimintja baidariq ir kanojq irklavimu. Didelio meistrigkumo sportininkams
pasirengti ir dalyvauti aukgdiausio rango tarptautintse vartybose.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
isigijus mokomqsias baidares ir kanojas vyks nepertraukiamas darbas nuo sportininkq ruo§imo pradineje sportinio
ugdymo stadijoje iki didelio meistri§kumo ir auk§diausiq rezultatq siekimo. fsigijus profesionalg keturvietg baidarg
sportininkai gales dalyvauti auk§diausio lygio vartybose pasaulio, Europos dempionatuose ir po ketveriq matt
olimpinose faidvnese, kas it sudaro ilgalaiki proiekto poveiki io dalvviams.

2.8. Projekto totinumas
Projektas nuosekliai, metais etapais vykdomas kiekvienais metais, prie kurio prisideda giauliq m. savivaldybe.
Inventoriaus ir sporto jrangos isigijimas prisidetq prie blies ir miesto sporto baziq ivaizcitio gerinimo, sporto Bakal
populiarinimo. isigytas sporto inventorius ir iranga btittl ilgalaikes investicijos.

Viso projekto suma (Eur):

30.136,26

Pratoma it fondo suma (Eur):

19.182,13

