2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos irklavimo federacija, Žemaitės g. 6, LT-03117, Vilnius, 8 5 21 33154, info@lif.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

191366567
(juridinio asmens kodas)

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis
priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

1

Tikslai, uždaviniai, priemonės

2
Tikslas: Didelio meistriškumo programos
tikslas yra pasirengti ir dalyvauti
nacionalinėse ir tarptautinėse irklavimo
važybose, taip pat jas organizuoti
Uždaviniai:
1. Sudaryti geras sąlygas sportininkams
stovyklų metu tinkamai pasirengti ir
dalyvauti pasaulio, Europos, tarptautinėse
ir nacionalinėse irklavimo varžybose.

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
Priemonės
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma įgyvendinimu
įgyvendinimu įgyvendinimui
sporto inventoriaus, sporto
valstybės
i skiriamų
i skiriamų
reikalinga
įrangos ar tikslinės
biudžeto lėšų nuosavų ir
kitų lėšų
suma (4+5)
transporto priemonės*
suma (Eur) (ar) kitų lėšų
šaltiniai
(Eur)
pavadinimas ir planuojamas
suma (Eur)
šio turto naudojimo
terminas
3
4
5
6
7

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

2. Rengti tobulinimosi seminarus, renginius
bendruomenei, sportininkams ir treneriams,
teisėjams ir specialistams, rūpintis jų
3. Dalyvauti tarptautinėse, nacionalinėse
regatose, Europos, pasaulio čempionatuose
ir užimti prizines vietas.
...
Priemonės:

1

Ergometrai "Concept 2",
"Row perfect" irklavimo
1.1. Visų amžiaus grupių rinktinių, tame
treniruokliai, "Watbike"
tarpe ir neįgaliųjų pasirengimas stovyklose
dviračių treniruokliai, irklai,
ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose, ir
slidės, valtys ir kt.
kt.
Nusidėvėjimo laikotarpis 3-5
metai.

550000,00

235000,00

LTOK,
rėmėjai,
nuosavos lėšos

785000,00

1.2. Lietuvos irklavimo regatų visų
amžiaus grupių čempionatų, tarptautinių, Laiko fiksavimo sistema.
nacionalinių ir atrankinių, kontrolinių ir kt. Nusidėvėjimo laikotarpis 5
regatų, renginių organizavimas ir
metai.
vykdymas.

179000,00

15000,00

LTOK,
rėmėjai,
nuosavos lėšos

194000,00

Surengtos bent 2
stovyklos
užsienyje, 3
stovyklos
Lietuvoje,
dalyvavimas bent
3 tarptautinėse
varžybose
Surengtos 3
tarptautinės
irklavimo regatos,
surengti Lietuvos
irklavimo
suaugusiųjų,
jaunimo, jaunių ir
jaunučių irklavimo
čempionatai
Lietuvoje,
dalyvauja ne
mažiau nei 150
dalyvių

1.3. Dalyvavimas visų amžiaus grupių
pasaulio ir Europos čempionatuose,
regatose, renginiuose, kongresuose ir kt.,
tame tarpe ir neįgaliųjų renginiai.

Palapinė su reikiama įranga,
dviračiai, bevieliai tempo
matuokliai, pulsometrai, Turto
nusidėvėjimo laikotarpis 3-5
metai.

390000,00

59000,00

309000,00

449000,00
0,00
1428000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

...
Viso: 1119000,00

2

Tikslas:
Uždaviniai:
1.
2.
3.
...
Priemonės:
1.1.
1.2.
1.3.
...
Viso:

3

0,00

Tikslas:
Uždaviniai:
1.
2.
3.
...
Priemonės:
1.1.
1.2.
1.3.
...
Viso:

0,00

LTOK,
rėmėjai,
nuosavos lėšos

Užimta 1-11 vietos
Pasaulio ir 1-9
Europos
čempionatuose,
laimėtas 1
kelialapis į OŽ.

…
Iš viso:

1119000,00

309000,00

1428000,00

*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės
naudojimo tikslas.

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.
Projekte numatyta didinti sportinį meistriškumą sudarant geras sąlygas treniruotis sportininkams, dalyvauti irklavimo stovyklose bei varžybose Lietuvoje ir
užsienyje, plėtoti neįgaliųjų sportininkų varžybų sistemą Lietuvoje, plėsti irklavimo sporto šakos geografiją Lietuvoje.
Projekto dėka sudaromos sąlygos varžytis su geriausiais pasaulio ir Europos šalių sportininkais, įgauti patirties ir siekti aukščiausių pozicijų t.y. prizinių vietų
pasaulio, Europos čempionatuose, tarptautinėse varžybose. Įgyvendinant projektą didinamas visų amžiaus grupių meistriškumas ir masiškumas, užimtumas,
propaguojamas fizinis aktyvumas bei sveikatinimas, garsinamas Lietuvos vardas, integruojami neįgalieji į irklavimo bendruomenę, bei kuriamos ir tobulinamos
sporto infrastruktūros naujuose Lietuvos miesteliuose ir regionuose. Skiriamas dėmesys vadybininkų, trenerių, sportininkų, medikų, teisėjų ir kt. speacialistų
kvalifikacijos kėlimui.
Projektas yra kasmetinis, 2018 metais ryškiausi projekto pasiekimai: laimėta daugybė medalių tarptautinėse regatose, iškovoti pasaulio suaugusiųjų irklavimo
čempionato auksas ir bronza, Europos suaugusiųjų irklavimo čempionato bronza ir du sidabro medalių komplektai. Europos jaunimo čempionate sidabro ir bronzos
medaliai, Europos jaunių irklavimo čempionate - bronza. Pasaulio jaunių irklavimo čempionate užimta 4 ir 6 vietos, Jaunių Olimpinėse žaidynėse užimta 6 vieta.
Surengta Tarptautinė sezono atidarymo regata ir Tarptautinė regata "Gintariniai irklai" Trakuose.
Be sportinių pasiekimų, didelis dėmesys skirtas Lietuvos irklavimo federacijos sporto struktūros gerinimui, surengti kvalifikacijos kėlimo seminarai treneriams ir
teisėjams, atnaujinti federacijos įstatai, varžybų reglamentai.
2019 metais siekiama ne mažesnių rezultatų - iškovoti prizines vietas visų amžiaus grupių čempionatuose, sėkmingai sudalyvauti atrankinėse varžybose į 2020
Olimpinias žaidynes, bei laimėti bent vieną kelialapį.
Pareiškėjo vardu:
Generalinė sekretorė
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

Inga Daukantienė
(parašas)

(vardas, pavardė)

