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Lietuvos rankinio federacija
(Paregkejo pavadinimas)

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

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 SportindS aprangos jsigijimas Lietuvos rankinio rinktindms ekipiruoti
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis

1

2017 m. sausio - rugpjftio men.

2.3. Projekto tikslas
Aprupinti Lietuvos rankinio rinktines, atstovaujandias Lietuva Europos ir pasaulio dempionatuose, kokybigka sportine
apranga ir avalyne, tuo padiu sudaryti konkurencingas salygas Lietuvos rinktin6ms rungtyniauti su kin} galig rinktin6mis

2.4. Projekto uldaviniai
1. Aprupinti sportine apranga ir avalyne Lietuvos jauniq U17 merging rinIcting, besirengiandia ir dalyvausiandia 2017 m.
Europos jaunig dempionate Klaipodoje. 2. Aprfipinti sportine apranga ir avalyne Lietuvos jaunimo U19 merging rinkting,
besirengiandia ir dalyvausiandia 2017 m. Europos jaunimo dempionato atrankoje Ispanijoje ir finaliniame etape
Gruzijoje.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Sekdama Lietuvos vyriausyb6s patvirtinta sporto politika 2011-2020 metams Lietuvos rankinio federacija savo
strategijoje numadiusi didelj demesj skirti jvairiq amtig rinktinems, keliant tiksla vynj ir moterg rinktinems patekti j 2020
m. Europos dempionato finalinj etapa ir kovoti del teises taisti 2020 m. Olimpin6se taidynose. Todd! LRF giuo metu yra
suformavusi net 10 ivairaus antiaus rinktinig, i§ kurig net atuonios 2017 m. dalyvaus oficialiose tarptautindse
vartybose, t.y. pasaulio ir Europos dempionatuose bei Baltijos jiiros gain; taidyn6se. Atstovaujant Lietuvq Europos ir
pasaulio dempionatuose rankininkai ir rankininkos tur6tu ban ekipiruoti patogia ir kokybigka apranga bei avalyne.
Lietuvos rankinio federacija randa remejus galies nacionalinoms rinktindms aprengti ir ekipiruoti, tadiau jaunimo ir
jaunig rinlctin6ms aprengti tn1lcsta leg.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Lietuvos jaunig ir jaunimo merging rankinio rinktinig taiddjos: po 24 taid6jas kiekvienoje rinktindje, kurig antius 1619 met; atntiaus. Taip pat treneriai, vadovai, gudytojai ir kt. aptarnaujantis personalas. 1g viso apie 60 tmonig.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
Lietuvos jaunig ir jaunimo merging rinktinig ekipiravimas kokybi§ka ir §iuolaikigka apranga pad6s uttikrinti pilnavertj
rinktinig pasirengima bei dalyvavima Europos dempionatuose.Pados sudaryti jaunosioms rankininkoms salygas tobul6ti
ir kelti savo meistrigkuma bei kryptingai siekti rezultatu gerinimo.

2.8. Projekto testinumas
jsigytos kolcybi§kos aprangos Lietuvos jauniq ir jaunimo merging rankinio rinktin6ms tarnautg matiausiai du metus.
Viso projekto suma (Eur):

23.960,00

Pra§oma i§ fondo suma (Eur):

11.980,00

