2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

301511755
(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.
Tikslai, uždaviniai, priemonės
Nr.

1
Tikslas: Didinti Lietuvos lygumų slidinėjimo
rinktinės narių ir kandidatų sportinį
meistriškumą
Uždaviniai:
1. Užtikrinti lygumų slidinėjimo sportninkų
dalyvavimą 2019 m. pasaulio suaugusiųjų ir
jaunimo čempionate
2. Organizuoti lygumų slidinėjimo rinktinės
narių ir kandidatų pasirengimą mokomosiose
treniruočių stovyklose

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma įgyvendinimui Priemonės
įgyvendinimui
sporto inventoriaus, sporto
valstybės
skiriamų įgyvendinimui
reikalinga
įrangos ar tikslinės
biudžeto lėšų nuosavų ir skiriamų kitų
suma (4+5)
transporto priemonės*
suma (Eur) (ar) kitų lėšų lėšų šaltiniai
(Eur)
pavadinimas ir planuojamas
suma (Eur)
šio turto naudojimo
terminas
2
3
4
5
6
7

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

3. Organizuoti slidinėjimo sportui gabių
jaunimo rengimą centralizuoto pasirengimo
mokomosiose treniruočiųi stovyklose
...
Priemonės:
1

1.1. Dalyvavimas 2019 m. pasaulio
čempionate

1.2. Dalyvavimas 2019 m. pasaulio jaunimo ir
jaunimo iki 23 m. čempionate

1.3. Dalyvavimas rinktinės narių ir kandidatų
mokomosiose treniruočių stovyklose 2019 m.
Viso:
Tikslas: Didinti Lietuvos klanų slidinėjimo
rinktinės narių ir kandidatų sportinį
meistriškumą
Uždaviniai:
1. Užtikrinti kalnų slidinėjimo sportninkų
dalyvavimą 2019 m. pasaulio suaugusiųjų ir
jaunimo čempionate
2. Organizuoti kalnų slidinėjimo rinktinės
narių ir kandidatų pasirengimą mokomosiose
treniruočių stovyklose

17000,00

15000,00

nosavos, FIS,
rėmėjų lėšos,

2000,00

nosavos, FIS
rėmėjų lėšos

15000,00

10000,00

LTOK, FIS
rėmėjų lėšos

35000,00

27000,00

3000,00

32000,00

14 sportininkų
(2 sport. 30 v.;
kiti sportininkai pasiekti rezultatą,
sueikiantį teisę
dalyavvuti pasaulio
čempionate)

5000,00

4 sportininkai
(2 spot. - 40 v.;
2 sport - < 200 FIS
taškų)

25000,00

5 treniruočių
stovyklos
(5 st.*10 d.*9 žm.)

62000,00

3. Organizuoti kalnų slidinėjimo sportui gabių
vaikų ir jaunimo rengimą centralizuoto
pasirengimo mokomosiose treniruočiųi
stovyklose
...
2 Priemonės:

1.1. Dalyvavimas 2019 m. pasaulio
čempionate

5000,00

3000,00

nosavos, FIS,
rėmėjų lėšos,

8000,00

1.2. Dalyvavimas 2019 m. pasaulio jaunimo ir
jaunimo iki 23 m. čempionate

3000,00

2000,00

nosavos, FIS
rėmėjų lėšos

5000,00

12000,00

10000,00

LTOK, FIS
rėmėjų lėšos

20000,00

15000,00

1.3. Dalyvavimas mokomosiose treniruočių
stovyklose 2019 m.
Viso:
Tikslas: Didinti Lietuvos snieglenčių sporto ir
slidinėjimo laisvuoju stiliumi rinktinės narių ir
kandidatų sportinį meistriškumą
Uždaviniai:
1. Užtikrinti snieglenčių sporto ir slidinėjimo
laisvuoju stiliumi sportninkų dalyvavimą 2019
m. pasaulio suaugusiųjų ir jaunimo čempionate

22000,00
35000,00

4 sportininkai
(1 sport. 45 v.;
kiti sportininkai pasiekti rezultatą,
sueikiantį teisę
dalyavvuti pasaulio
čempionate)
4 sportininkai
(2 spot. - 50 v.;
2 sport - < 200 FIS
taškų)
5 treniruočių
stovyklos
(5 st.*10 d.*6 žm.)

2. Organizuoti snieglenčių sporto ir
slidinėjimo laisvuoju stiliumi rinktinės narių ir
kandidatų pasirengimą mokomosiose
treniruočių stovyklose
3. Organizuoti snieglenčių ir slidinėjimo
laisvuoju stiliumi sportui gabių vaikų ir
jaunimo rengimą centralizuoto pasirengimo
3 mokomosiose treniruočių stovyklose
...
Priemonės:

1.1. Dalyvavimas 2019 pasaulio čempionate

4000,00

4000,00

nosavos, FIS,
rėmėjų lėšos,

8000,00

1.2. Dalyvavimas 2019 m. pasaulio jaunimo ir
jaunimo iki 23 m. čempionate

3500,00

2500,00

nosavos, FIS
rėmėjų lėšos

6000,00

6500,00

5500,00

LTOK, FIS
rėmėjų lėšos

14000,00

12000,00

1.3. Dalyvavimas mokomosiose treniruočių
stovyklose 2019 m.
Viso:

12000,00
26000,00

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

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

69000,00

54000,00

123000,00

2 sportininkai
(1 sport. 45 v.;
kiti sportininkai pasiekti rezultatą,
sueikiantį teisę
dalyavvuti pasaulio
čempionate)
2 sportininkai
(2 spot. - 50 v.)
5 treniruočių
stovyklos
(5 st.*10 d.*5 žm.)

Šios programos pagalba siekiama puoselėti ir tobulinti Lietuvoje turimas slidinėjimo sporto
tradicijas, vystyti ir plėtoti naujas slidinėjimo disciplinas, užtikrinant skirtingų amžiaus grupių
sportininkų (jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų) dalyvavimą tarptautinėse varžybose,
tinkamą atstovavimą Lietuvai pasaulio čempionatuose ir žiemos olimpinėse žaidynėse. Projektas
skirtas ne vien didelio meistriškumo sportininkų ugdymui, bet užtikrina sportui gabių vaikų ir
jaunimo atranką bei specializuotą ugdymą.
Programa bus įgyvendinama Lietuvoje ir užsienyje ir skirta geriausiųjų Lietuvos sportininkų
rengimui užtikrinti. Programą yra ilgalaikė, užtikrina geriausiųjų šalies sportininkų dalyvavimą
žiemos olimpinėse žaidynėse, pasaulio čempionatuose bei kitose tarptautinėse varžybose.
Nacionalinio ir tarptautinio lygmens mokomųjų treniruočių stovyklų organizavimas ir
dalyvavimas jose užtikrina turimų kompetencijų plėtojimą ir gerosios patirties perdavimą, sporto
šakos plėtrą. Programos dalyviai – Lietuvos nacionalinės, jaunimo, jaunių rinktinių kandidatai ir
juos rengiantys treneriai bei aptarnaujantis personalas.

Pareiškėjo vardu:
__________________________
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

_________________
(parašas)

____________________
(vardas, pavardė)

