ats/ puslapis

'iaulitt sporto klubas "Mira2as"
(PareiNejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistri§kumo pletote
(Fondo Idomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 2irginio sporto vartybq organizavimas ir vykdymas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 m. geguies - birtelio men.
2.3. Projekto tikslas
Siekti suorganizuoti ir ivykdyti Baltijos lygos dailiojo jojimo ir konkurtl varlybas, vienijandias tris Baltijos galls Lietuva, Latvija, Estijq.

2.4. Projekt° uidaviniai
1. Gerinant vartybq fizines (lokacijos, laiko, pasiskirstymo kalendoriniame vartybq plane) organizavimo sqlygas,
padidinti (iki 40 proc.) dalyviq skaidiq Baltijos lygos dailiojo jojimo ir konkurq rungtyse. 2. Sioms vadyboms teisejauti
kviesti teisejus is Latvijos, Estijos ir Lietuvos, tokiu bit& didinant bendradarbiavimq tarp kaimyniniq valstybiq. 3.
Pritraukti remojq (finansavimas televizijos transliacijai, piniginiam priziniam fondui ir kt.), kuriq pagalba, vadybos
taptq labiau atraktyvios.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Baltijos konktirq ir dailiojo jojimo lygos vadybos - tai vadybos dal inai alternatyvios tarptautinems iirginio sporto
vadyboms, tadiau vykdomos supaprastintomis sqlygomis ir vykdomos tarp trijq Baltijos galiq (Estija, LAtvija, Lietuva).
Jau ketvirtus metus is elks organizuojamos Baltijos konkurq lygos ir Baltijos dailiojo jojimo lygos pritraukia vis
daugiau dalyviq is kaimyniniq galiq. Siq var±ybq organizavimas yra puikus atspirties tagkas tiems raiteliams, kurie nori
dalyvauti tarptautinese dailiojo jojimo ir konkurq vartybose. Tam tikra prasme, tai didtioji treniruote prieg vykstant
tarptautines vartybas. Kadangi Baltijos lygos vartybose sudaromos sqlygos yra paprastesnes (pigesni starto, gardq
mokesdiai, nereikia iveikti raiteliams ir 2irgams tolimq atstumq), raiteliai gall pasitikrinti savo jegas tokiq vartybq metu.
Taip pat tai yra vienas is bridtt dalinti gerqja vartybq organizavimo ir vykdyo patirtimi tarp kaimyniniq valstybiq, skatinti
bendradarbiavimq, tobulinti vartybq vykdymo eigas.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
§iame projekte tiksline grupe - i vartybas atvykstantys raiteliai, jq pagalbinis personalas, kuriq amtiaus ribos 12-75 m.
Tiksline auditorija apima platq asmenq rata, kadangi vartybose vykdomos visa amtiaus grupiq rungtys (apytiksliai
planuojama sulaukti apie 500 dalyviq). Siekiant pritraukti kuo daugiau salyviq, taip pat vartybq organizatorius yra
orientuotas l litirovq pritraukimq, tokiu bUdu, siekiant padaryti Sias vartybas matomas ne tik jose dalyvaujantiems,
tadiau ir jas stebintiems. Planuojama tiksline 2iUrovq auditorija, kurios am2iaus ribos 10-75 m. (apytiksliai planuojama
sulaukti iki 5000 Imonitt).

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Laukiami rezultatai - pirmiausia, geri Lietuvos raiteliq pasirodymai (I-III vietos dailiojo jojimo ir konkurq runtyse,
jvairiose amtiaus kategorijose). Taip pat tikimasi sulaukti didesnio dalyviq skaidiaus (apytiksliai 40 proc. daugiau).
Kolcybi§kq vartybq organizavimas ir vykdymas leidlia utsitilcrinti raiteliq iglailcymq ilgalaikeje perspektyvoje, t.y.
raiteliai, matydami, kad vartybq sqlygos yra "draugigkos" jiems ir, svarbiausia, jq &gams, nores atvykti dar ne vienq
kartq. Ilgalaikeje perspektyvoje, planuojama igugdyti aukgto lygio raitelius, galesiandius vadytis tarptautinese vartybose.

2.8. Projekto testinumas
Kadangi Baltijos dailiojo jojimo ir konkurq lygos vartybos vykdomos jau ketverius metus, skatinant didesnj
susidomejimqgiomis vartybomis, testinumq bus stengiamasi islaikyti ir ateityje. Ateiyje pritraukiant ir kitq utsienio
valstybiq dalyviq, tokiq kaip lenkai, rusai, baltarusai.
Viso projekto suma (Eur):

23.580,00

Pra§oma is fondo suma (Eur):

7.900,00

