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1.

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

Klaipėdos miesto rankinio klubas „Dragūnas“
(Tikslus organizacijos pavadinimas)

Įmonės kodas 141812910
Adresas Danės 41, 5800, Klaipėda
Telefonas, faksas
8-46-420228 , 8-46-492855
Organizacijos vadovo vardas, pavardė Artūras Juškėnas
Banko rekvizitai: Swedbank AB saskaitos nr. LT207300010091583313 banko kodas 73000
Pareiškėjas turi teisę gauti valstybės, savivaldybės, kitų fizinių ir juridinių asmenų paramą savo programai
įgyvendinti, vadovaujantis 2000 metų liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo
įstatymu Nr. VIII-1811

1.1 PROGRAMOS (PROJEKTO) VADOVAS, VYKDYTOJAI

Artūras Juškėnas, rankinio klubas „Dragūnas“ pirmininkas,
rankinio treneris, “Viesulo” SC, Naikupės 25a, LT-93202 Klaipėda.
Tel. +370 685 08004, e-paštas: ajuskena@takas.lt , fax +370 46 492855
Miglius Astrauskas, soc. mokslų daktaras, rankinio klubo „Dragūnas“ treneris
Tel. +370 682 39293, e-paštas: miastra@hotmail.com, fax +370 46 492855
Rasa Juškėnienė, rankinio klubas „Dragūnas“ trenerė
rankinio trenerė, “Viesulo” SC, Naikupės 25a, LT-93202 Klaipėda.
Tel. +370 699 79658, e-paštas: trenere.rasa@gmail.com , fax +370 46 492855

2.

TRUMPAS PROGRAMOS (PROJEKTO) APIBŪDINIMAS

Klaipėdos vyrų rankinio komandos Lietuvos čempionatuose dalyvauja jau daugiau, kaip 40 metų. 1999
metais įsikūręs rankinio klubas “Dragūnas“ perėmė iki tol Klaipėdą garsinusios „Maisto“ vyrų komandos teises
ir tapo reprezentacine miesto komanda, kurios pagrindą sudaro Klaipėdos mieste išugdyti įvairių kartų
rankininkai. Mūsų klubas reprezentuoja Klaipėdos miestą ne tik Lietuvos lygos čempionate ir Lietuvos taurės
varţybose. Klubo rankininkai rungtyniauja Europos taurės ir Baltijos lygos turnyruose, taip pat planuojama

dalyvauti steigiamoje Profesionalioje tarptautinėje lygoje, kuri apims daugelio Rytų Europos ir kelių Azijos šalių
klubus. Pastaraisiais metais efektyvus ir sistemingas daugelio metų darbas davė savo vaisius. Klaipėdos
rankininkai du metus iš eilės Lietuvoje laimi visus trofėjus: klaipėdiečiai iškovoja aukso medalius Lietuvos
čempionate bei laimi Lietuvos taurę. „Dragūno“ klubas stengiasi uţsitikrinti savo ateitį ir glaudţiai
bendradarbiauja su SC „Viesulas“. Bendradarbiavimo rezultatas - puikus jaunųjų rankininkų ţaidimas ir
atstovavimas Klaipėdos miestui Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo ţaidynėse. Klaipėdos jaunučiai laimėjo
pastarąsias Lietuvos ţaidynes. Tačiau, neţiūrint atrodytų puikių rezultatų Lietuvoje, „Dragūno“ klubas neketina
sustoti, nes klubo tikslas tapti vienu iš lyderių Baltijos šalių regione bei tinkamai atstovauti miestą prestiţiniuose
Europos turnyruose ir lygose. Šiam tikslui įgyvendinti reikalingas ţymiai glaudesnis su rankininkų rengimu
susijusių organizacijų bendradarbiavimas, jų darbo koordinavimas ir turimų resursų panaudojimo efektyvinimas.

Klubo strategija: sukurti vieningą Klaipėdos miesto rankinio vystymo programą, kuri apimtų
pradines, vidurines mokyklas, gimnazijas, sporto centrą, rankinio akademiją ir rankinio klubą. Ateityje
su rankiniu susijusios organizacijos turėtų susijungti į vieną visumą, kuri būtų atsakinga už rankininkų
rengimo piramidės suformavimą. Piramidės viršuje - profesionali, gerai aprūpinta rankinio komanda.

3.

PROGRAMOS (PROJEKTO) APRAŠYMAS

Klaipėdos miesto rankinio vystymo
vizija
REPREZENTACINĖ
KOMANDA

K
L
U
B
A
S

JAUNIMAS (18-20 m.)

JAUNIAI (rezervinė
(17-18 m.) komanda)
JAUNUČIAI (15-16 m.)

PAAUGLIAI
11 m.

12 m.

13 m. `

A
K
A
D
E
M
I
J
A

14 m.

S
P
O
R
T
O

C
E
N
T
R
A
S

PRADINIS RENGIMAS
8 - 10 m.

8 - 10 m.

8 - 10 m.

8 - 10 m.

PRAD.
M - LA

Klaipėdos miestas iki šiol neturi vieningos rankinio vystymo strategijos. Mūsų manymu, jau pribrendo
Klaipėdai sukurti rankinio vystymo viziją, remiantis uţsienio šalių rankinio klubų patirtimi bei Lietuvos kitų

sporto šakų klubų pavyzdţiu. Rankininkų rengimo piramidės viršūnėje būtų rankinio klubas „Dragūnas“, kuris
koordinuotų visų rankinio struktūrų veiklą ir uţtikrintų rankinio vystymo Klaipėdos regione įgyvendinimą.
Sukurta rankininkų rengimo piramidė garantuotų efektyvų rankininkų rengimą, įvairių rankinio organizacijų
trenerių glaudų bendradarbiavimą ir atsakomybę. Vienos piramidės pakopos darbas būtų neįmanomas be
glaudaus bendradarbiavimo su ţemesnės pakopos organizacija. Pavyzdţiui, rankinio akademijos treneris bus
suinteresuotas ir priverstas bendradarbiauti su sporto centro treneriais, nes jei bus pakankamai vaikų rankinio
centro grupėse, jei su vaikais bus dirbama efektyviai, bus vykdoma tinkama atranka, tai ir į rankinio akademiją
ateis pakankamas rankininkų skaičius, o jaunieji rankininkai bus tinkamai pasirengę ir t.t. Tas pats vyktų ir tarp
kitų piramidės pakopų: sporto centro treneris būtų priverstas ieškoti kontaktų su pradinių ir vidurinių mokyklų
mokytojais, ieškoti būdų, kaip surinkti kuo daugiau vaikų į grupes; rankinio akademijos treneris būtų priverstas
glaudţiai bendradarbiauti su sporto centro treneriais, dalintis savo patirtimi, susipaţinti su galimais kandidatais į
akademiją, ieškoti talentų sporto centro rankininkų tarpe; klubo treneriai būtų suinteresuoti supaţindinti
ţemesnių pakopų trenerius su naujausiomis treniruočių metodikomis ir t.t.
Tokiu būdu rankinis atliktų ne vien tik sportinę funkciją, bet ir daugybę socialinių funkcijų, tokių, kaip vaikų
uţimtumas, edukacinė funkcija, švietėjiška funkcija, prevencinė funkcija, bendruomenės subūrimas,
savanoriškumas, patriotiškumas ir kt.

4.

PROGRAMOS ORGANIZACIJŲ TIKSLAI IR UŢDAVINIAI

Programa jungia 4 organizacijas. Kuriamos Klaipėdos rankininkų rengimo piramidės viršūnėje - rankinio
klubas „Dragūnas“ su gerai išvystyta infrastruktūra ir profesionalia komanda. Klube turi būti sudarytos
palankiausios sąlygos kelti rankininkų meistriškumui, rengti rankininkus Lietuvos nacionalinei rinktinei.
„Dragūno“ klubas turėtų dvi komandas, vieną pagrindinę – reprezentacinę miesto komandą, kitą,
bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu, rezervinę – jaunimo komandą.
RANKINIO KLUBAS „DRAGŪNAS“

Pagrindinė komanda

Rezervinė komanda

„Žemaitijos Dragūnas“

“KLaipėdos Universitetas”- SC “Viesulas”

Tikslas: aukštų sportinių rezultatų siekimas ir reikiamos rankinio vystymui infrastruktūros sukūrimas.
Darbo kryptys ir uţdaviniai:








kurti ir įgyvendinti vieningą Klaipėdos m. rankinio vystymo programą;
didelio meistriškumo rankininkų rengimas bei rūpinimasis jų karjera ir išsilavinimu;
plėsti rankinio infrastruktūrą bei rinkodarą;
koordinuoti rankinio akademijos, sporto mokyklos ir pradinio rengimo grupių veiklą, kuriant rankininkų
rengimo piramidę;
burti ir plėsti Klaipėdos m. rankinio bendruomenę;
bendradarbiauti su Klaipėdos universitetu įvairiose srityse;
masinių rankinio renginių ir sporto švenčių organizavimas Klaipėdos mieste.

Ţmogiškieji resursai: pagal klubo poreikius ir finansines galimybes.
Darbuotojai
Sportininkai
Treneriai
Med. personalas
Vadyba
Kitas personalas

Dabar 2011
16
1
0
0
0
17

Numatoma 2014
36
3
2
2
2
45

Pastabos

Numatoma 2014
X
X
X
X
X
X
6

Pastabos

Finansavimo šaltiniai:





rėmėjai;
savivaldybė;
projektai;
kitos pajamos iš rankinio veiklos.

Varžybos:
Pagrindinė reprezentacinė komanda „Ţemaitijos dragūnas“
Varžybų pavadinimas
Lietuvos rankinio lyga
Lietuvos taurė
Baltijos lyga
Europos taurė
Čempionų lyga
Profesionalioji lyga
IŠ VISO:

Dabar 2011
X
X
X
X
O
O
4

Jei bus įsteigta

Rezervinė komanda „Klaipėdos Universitetas“ – „Dragūnas“ (SC „Viesulas“)

Lietuvos 1 lyga
Lietuvos taurė
Lietuvos studentų p-bės
Pasaulio universiada
IŠ VISO:

Dabar 2011
X
O
O
O
1

Numatoma 2014
X
X
X
X
4

Pastabos

Kita veikla:
 paplūdimio rankinis ir kiti masiniai rankinio renginiai;
 labdaros renginiai;
 visuomeninės šventės ir studentijos renginiai;
 pagalba vaikų namams ir ligoninėms;
 pagalba pradinėms ir vidurinėms mokykloms, miesto mokyklų varţybų organizavimas.

Kita grandis rankinio piramidėje būtų rankinio akademija.
ŽEMAITIJOS RANKINIO AKADEMIJA
(projektas)
Kam reikalinga rankinio akademija? Lietuvos rankinyje, kaip ir Klaipėdos rankininkų rengime, egzistuoja jaunų
ţaidėjų perėjimo į suaugusių rankinį problema. 16-20 metų rankininkai negauna atitinkamo lygio treniruočių
sporto mokykloje ar sporto centre, todėl jų rengimas nėra efektyvus ir į suaugusių komandas ţaidėjai ateina
nepakankamai pasirengę. Šią problemą galėtų išspręsti įkurta rankinio akademija, kurioje rankininkai gautų
aukščiausio lygio treniruotes, paremtas naujausia moksline metodika su šiuolaikinėmis treniruočių priemonėmis.
Į akademiją galėtų įstoti perspektyviausi Klaipėdos regiono ir artimiausių regionų jaunieji rankininkai.
Akademija taip pat rūpintųsi regiono trenerių kvalifikacijos kėlimu, kita metodine veikla.
Tikslas: sudaryti talentingiausiems ir perspektyviausiems rankininkams geriausias sąlygas kelti savo
meistriškumą, rengti Klaipėdos miesto rinktinei ţaidėjus, kurie galėtų tinkamai reprezentuoti miestą Lietuvos
jaunimo, jaunių, jaunučių ţaidynėse bei tarptautinėse jaunimo varţybose.
Darbo kryptys:






perspektyviausių jaunųjų rankininkų rengimas miesto reprezentacinei komandai, įvairaus amţiaus
Klaipėdos miesto ir šalies rinktinėms;
talentų paieškos, identifikavimo ir rengimo programos įgyvendinimas kartu su sporto mokykla;
sporto mokyklos trenerių darbo kuravimas ir metodinė pagalba jiems;
seminarų treneriams, mokytojams, medikams, vadybininkams organizavimas;
gabiausių rankininkų subūrimas į sportines klases ir bendradarbiavimas su vidurinėmis mokyklomis.

Ţmogiškieji resursai: 2 rankinio treneriai ir 1 fizinio rengimo treneris.

Darbuotojai
Sportininkai
Treneriai
Med. Personalas
Vadyba
Kitas personalas
IŠ VISO:

Dabar 2011
0
0
0
0
0
0

Numatoma 2014
32
3
1
1
1
38

Finansavimo šaltiniai:







KKSD (Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas);
savivaldybė;
projektai;
rėmėjai;
mokiniai, klubai;
pajamos iš seminarų organizavimo, nuomos ir kitų paslaugų.

Pastabos

Varţybos:







Lietuvos jaunimo ţaidynės (Klaipėdos miesto rinktinės sudėtyje);
Lietuvos jaunių ţaidynės (Klaipėdos miesto rinktinės sudėtyje);
Lietuvos jaunių pirmenybės;
Lietuvos jaunių taurės varţybos;
Europos jaunių klubinių komandų čempionatas;
Europos jaunių ir jaunimo čempionatai (Lietuvos rinktinės sudėtyje).

Kita veikla:







seminarų ir tobulinimosi kursų treneriams, mokytojams, sporto medikams bei vadybininkams
organizavimas;
kita metodinė veikla;
jaunimo varţybų , turnyrų bei stovyklų organizavimas;
regioninių rinktinių formavimas ir rengimas;
prevencinių jaunimo projektų rašymas bei įgyvendinimas;
tarpmokyklinių varţybų Klaipėdos mieste organizavimas.

SPORTO CENTRAS „VIESULAS“

Darbo kryptys:








įvairaus amţiaus rankininkų grupių treniravimas;
optimaliausių darbo organizavimo formų paieška;
gabiausių rankininkų atranka į rankinio akademiją;
talentų paieškos, identifikavimo ir rengimo programos įgyvendinimas kartu su rankinio akademija;
masiškumas, moksleivių sudominimas sportu ir kūno kultūra bei uţimtumas;
bendradarbiavimas su vidurinėmis mokyklomis, varţybų ir turnyrų organizavimas bendro lavinimo
mokyklų moksleiviams;
pradinių rengimo grupių kuravimas.

Ţmogiškieji resursai: 6 treneriai.
Finansavimo šaltiniai:





savivaldybė;
rėmėjai;
mokinių tėvai;
projektai.

Varţybos:


Lietuvos jaunučių ţaidynės (Klaipėdos miesto rinktinės sudėtyje);





Lietuvos jaunučių čempionatas;
Lietuvos vaikų čempionatai;
Tarptautiniai vaikų turnyrai ir festivaliai.

Kita veikla:


seminarai, kursai, paskaitos, parodomosios treniruotės pradinio rengimo treneriams, kūno kultūros
mokytojams.

PRADINĖS MOKYKLOS

Darbo kryptys:




moksleivių supaţindinimas su rankinio sporto šaka;
atranka į rankinio sporto mokyklos grupes;
kvadrato varţybų organizavimas pradinėms mokykloms.

Ţmogiškieji resursai: 4-6 mokytojai (popamokinė veikla).
Finansavimo šaltiniai:





sporto mokykla;
pradinė mokykla;
rėmėjai;
projektai.

Varţybos:



tarpmokyklinės kvadrato ir mini rankinio varţybos;
vaikų sporto šventės ir festivaliai.

Kita veikla:


paskaitos vaikams apie sveiką gyvenseną ir kūno kultūros naudą.

5.

PROGRAMOS ATLIEKAMOS FUNKCIJOS, REIKŠMĖ IR LAUKIAMI REZULTATAI

Įgyvendinus vieningą Klaipėdos rankinio vystymo programą ir sukūrus rankininkų rengimo piramidę, būtų:
 optimizuotas rankininkų rengimas Klaipėdos mieste;
 rankinio vystymo programa Klaipėdos mieste atliktų keletą visuomeninių funkcijų, apimtų visas
visuomenines grupes.

Pirmiausia, būtų pasiektas sportinis tikslas – treniruočių proceso efektyvumas, rezultatų pagerėjimas,
tinkamas miesto reprezentavimas vidaus ir uţsienio varţybose, ţaidėjų rengimas miesto reprezentacinei
komandai, sėkmingo miesto rinktinių dalyvavimo Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo ţaidynėse uţtikrinimas,
ţaidėjų Lietuvos nacionalinei ir visų amţių rinktinėms rengimas. Tačiau ši programa, be sportinių rezultatų
siekimo, atliktų ir eilę socialinių funkcijų:
 sukūrus rankininkų rengimo piramidę ir sistemą, pagausės rankinio treniruotes lankančių moksleivių
skaičius, taip pat bus sprendţiamas vaikų ir jaunuolių uţimtumo klausimas;
 programa turės ir edukacinę reikšmę – rūpinimąsis paauglių auklėjimu, juk rankinio treniruotės vyksta
kasdien, o kartais ir du kartus per dieną. Situacija pagerėtų atsiradus rankinio akademijai, kur būtų
sudarytos sąlygos suderinti sportą ir mokslą. Akademijos moksleiviai, bendradarbiaujant su
mokyklomis, būtų kontroliuojami ir auklėjami beveik visos dienos metu. Klubas rūpintųsi tolesne
rankininkų karjera, profesijos įsigyjimu, sudarytų sąlygas mokytis aukštosiose mokyklose, juk ne visi
taps profesionaliais sportininkais.
 aktuali ir prevencinė programos pusė. Jaunuolių uţimtumas, motyvacija sportuoti atlieka ir prevencinę
uţduotį. Kaip tik paauglystės amţiaus jaunuoliai 17-19 metų sudaro pagrindines visuomenės rizikos
grupes, o jų uţimtumui yra skiriama labai maţai dėmesio. Įvykdţius programą, grupė jaunuolių turės
galimybę toliau tęsti savo sportinę karjerą Klaipėdos mieste. Tobulins ir sieks naujų, ypač aukštų
sportinių rezultatų.
 tam tikrą programos dalį sudaro įvairių visuomenės sluoksnių švietimas apie kūno kultūros ir sporto
įtaką sveikatai, sveikos gyvensenos propagavimas bei ţalingų įpročių prevencija. Taigi programa atliks
ir švietėjišką funkciją.
 ne maţiau svarbi ir socializacijos funkcija. Rankinio bendruomenė pakankamai plati, ją sudaro vaikai ir
jaunuoliai bei jų tėvai ir draugai, profesionalai, veteranai, fanai ir t.t. Mieste gali susidaryti kelių
tūkstančių ţmonių su rankiniu susijusi bendruomenė, kurios veiklą organizuotų ir koordinuotų klubas,
tuo pačiu įtraukdamas bendruomenę į klubo veiklą, tai turėtų nemaţą reikšmę visuomenės integracijai.
Tuo pačiu klubas skatintų ir savanorystę.
 baigus sporto mokyklą jaunieji rankininkai turėtų baigti savo sportinę karjerą arba išvykti sportuoti į
kitus Lietuvos miestus, kaip būdavo anksčiau. Rankinio klubas “Dragūnas” sudaro sąlygas, baigus
sporto mokyklą, tęsti savo sportinę karjerą Klaipėdos mieste. Jaunimui ugdomas patriotiškumas,
meilė savo miestui. Jauniesiems rankininkams meistrų komandos ţaidėjai yra kaip sektinas pavyzdys.
Dauguma jų, matydami mėgstamų rankininkų ţaidimą, turi svajonę ţaisti miesto reprezentacinėje
komandoje, tuo pačiu auga motyvacija sportuoti.
Programa apims įvairaus amţiaus visuomenės grupes nuo vaikų iki senjorų amţiaus, įvairių socialinių
sluoksnių atstovus. Įgyvendinus šią programą, laukiama ne tik reprezentacinės ir jaunimo rankinio komandų
rezultatų pagerėjimo, bet ir suaktyvės visų piramidės grandţių darbas bei padidės sportuojančių rankinį skaičius,
į sportinį judėjimą įsitrauks daugiau įvairaus amţiaus ir visuomeninių grupių atstovų. Programa prisidės prie
sveikos gyvensenos skatinimo jaunimo tarpe, naujos išprususios, sąmoningos, ţalingų įpročių neturinčios,
patriotiškos Klaipėdos miesto gyventojų kartos ugdymo. Bus tenkinamas bendruomenės poreikis dalyvauti
sporto renginiuose, suteikiama galimybė stebėti aukščiausio lygio šalies ir tarptautines varţybas, kuriamas
teigiamas Klaipėdos miesto įvaizdis.
6.

PATIRTIS, VYKDANT PANAŠAUS POBŪDŢIO PROGRAMAS

Ši programa yra tęstinė, nes Klaipėdos miesto rankinio klubas „Dragūnas” veiklos programas vykdo nuo
2000 metų. Ankstesnės programos, dėl nepakankamų finansavimo, buvo vykdomos apsiribojant tik klubo

sportine veikla. 2012-2014 metų veiklos programa apims visą Klaipėdos regiono rankinio vystymąsi,
infrastruktūros plėtrą, profesionalios komandos sukūrimą.
 2008-2009 m Rankinio klubo “Dragūnas“ veiklos programa.
Pasiekimai:
Lietuvos aukščiausios lygos vyrų rankinio čempionato 4 vietos laimėtojai


2009-2010 m. Rankinio klubo „Dragūnas” veiklos programa.

Pasiekimai:
Lietuvos aukščiausios lygos vyrų rankinio čempionai
Lietuvos didžiosios LRT taurės laimėtojai
Europos EHF taurės dalyviai



2010-2011 m. Rankinio klubo “Dragūnas“ veiklos programa.

Pasiekimai:
Lietuvos aukščiausios lygos vyrų rankinio čempionai
Lietuvos didžiosios LRT taurės laimėtojai
Europos šalių taurių laimėtojų taurės dalyviai
Baltijos šalių lygos 5 vietos laimėtojai
Akivaizdu, kad rezultatai gerėja, tačiau iki profesionalaus klubo sukūrimo reikia įdėti dar daug darbo ir
resursų. Nenorime, kad tai būtų tik vienadieniai, trumpalaikiai rezultatai. Stabiliems rezultatams ir optimaliam
rankininkų rengimui reprezentacinei miesto komandai uţtikrinti būtinas programų tęstinumas bei vieningos
Klaipėdos miesto rankinio vystymo programos įgyvendinimas.

7.

KITOS ORGANIZACIJOS, DALYVAUJANČIOS PROGRAMOJE







8.

BĮ „Viesulo” sporto centras
Klaipėdos Universitetas
Lietuvos rankinio federacija
Lietuvos rankinio lyga
Rankinio akademija (projektas)

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI IR KONKRETŪS TERMINAI BEI TĘSTINUMAS

2012 metai



Dalyvauti Lietuvos rankinio aukščiausios lygos čempionate (tikslas 1-3 vieta);
Dalyvauti Lietuvos RTV Didţiosios taurės varţybose (tikslas 1-2 vieta);









Dalyvauti Baltijos rankinio lygoje (1-4 vieta);
Dalyvauti Europos šalių taurių laimėtojų taurėje (patekti į aštunfinalį);
Tarptautinių rankinio turnyrų organizavimas;
Dokumentų rankinio akademijai įsteigti rengimas;
Trenerio etato sukūrimas;
Trenerių seminarų ir tobulinimosi kursų organizavimas;
Prevencinių jaunimo projektų įgyvendinimas.











Dalyvauti Lietuvos rankinio aukščiausios lygos čempionate (tikslas 1-2 vieta);
Dalyvauti Lietuvos RTV Didţiosios taurės varţybose (tikslas 1-2 vieta);
Dalyvauti Baltijos rankinio lygoje (1-3 vieta);
Dalyvauti Europos lygoje (patekti į pagrindinį turnyrą);
Dalyvauti Profesionalioje tarptautinėje rankinio lygoje (patekti į lygą);
Tarptautinių rankinio turnyrų organizavimas;
Rankinio akademijos steigimas ir vienos mokomosios grupės suformavimas;
Trenerių seminarų ir tobulinimosi kursų organizavimas;
Prevencinių jaunimo projektų įgyvendinimas.












Dalyvauti Lietuvos rankinio aukščiausios lygos čempionate (tikslas 1 vieta);
Dalyvauti Lietuvos RTV Didţiosios taurės varţybose (tikslas 1-2 vieta);
Dalyvauti Baltijos rankinio lygoje (1-2 vieta);
Dalyvauti Čempionų lygos atrankoje (patekti į atranką)
Dalyvauti Europos lygoje (patekti į pagrindinį turnyrą);
Dalyvauti Profesionalioje tarptautinėje rankinio lygoje (patekti į lygą);
Tarptautinių rankinio turnyrų organizavimas;
Dviejų mokomųjų grupių rankinio akademijoje suformavimas;
Trenerių seminarų ir tobulinimosi kursų organizavimas;
Prevencinių jaunimo projektų įgyvendinimas.

2013 metai

2014 metai

9.

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VIETA

Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro sporto salė, “Švyturio” arena, kitos Lietuvos miestų sporto
bazės, Klaipėdos universitetas.

10. PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TURIMI IR REIKALINGI RESURSAI
Problemos:
Bazė
Rankinio sporto šaka, pastaruosius metus pasiekianti bene geriausius sportinius rezultatus mieste tarp
komandinių sporto šakų, lyg šiol neturi tinkamos sporto bazės, kurioje galėtų treniruotis. Tik reprezentacinė
“Ţemaitijos Dragūno” vyrų rankinio komanda treniruojasi ir rungtyniauja rankinio standartus atitinkančioje
sporto salėje. Klubo rezervinė komanda ir visi jaunieji “Viesulo” sporto centro rankininkai treniruojasi maţose,

rankiniui nepritaikytose sporto salėse. Perspektyviausi jaunieji rankininkai treniruojasi salėje, kurioje nėra nei
dušo, nei persirengimo kambarių!!!
Šiuo metu Klaipėdos mieste yra tik dvi arenos, kuriose yra pilnų matmenų 40 x 20 metrų sporto salės.
Tai „Švyturio“ arena ir kūno kultūros ir rekreacijos centro sporto salė Taikos pr.61a. Dėl „Švyturio“ arenos
uţimtumo ir brangumo nerealu yra tikėtis vykdyti treniruočių procesą šioje arenoje. Lieka tik rekreacijos centro
salė, kurios uţimtumas labai didelis (moterų krepšinio komandos „Lemminkainen“ Europos taurės varţybos ir
treniruotės, Palangos „Naglio-Adakrio“ varţybos LKL lygoje, „Neptūno“ komandos rytinės ir kai kurios
vakarinės treniruotės, salės futbolo vyrų komandos treniruotės ir dalyvavimas varţybose ir kt.)
„Viesulo“ sporto centras yra iškėlęs idėją, statyti naują sporto salę, centrui priklausančiame sklype Naikupės
g. Manome, pagreitinus šios salės statybą, būtų galima išspręsti šią problemą.
Finansavimas
Įvertinus ankstesnį finansavimą, klubo rezultatai yra pranokstantis visus lūkesčius. Klubas per visą savo
gyvavimo laikotarpį neturėjo generalinio rėmėjo. Pastaruoju metu geri klubo rezultatai atkreipė didesnį miesto
valdţios dėmesį. Tačiau, manome, be pastovaus, ilgalaikio rėmimo klubas toliau vystytis negali. Analizuojant
kitų miestų, šalių, įvairių sporto šakų komandų patirtį, rasti generalinį rėmėją be miesto valdţios pagalbos yra
nerealu. Kadangi numatoma savivaldybės skiriama suma programai sudaro solidţią, tačiau nepakankamą dalį
programos įgyvendinimui, prašome Jūsų, padėti klubui susirasti generalinį rėmėją, nes tik kartu dirbant galima
pasiekti maksimalių rezultatų.
Klubo numatomo biudžeto formavimo principai

Savivaldybė
Rėmėjai
Projektai
Pajamos iš kitos klubo veiklos

Dabar
2011
65 000
90 000
20 000
15 000

Numatoma
2012
200 000
250 000
50 000
40 000

Numatoma
2013
200 000
300 000
70 000
50 000

Numatoma
2014
200 000
350 000
80 000
70 000

IŠ VISO:

190 000

540 000

620 000

700 000

Finansavimo šaltiniai

Pastabos

Šios sumos, yra realios ir minimaliai būtinos surinkti, norint išlaikyti esamą komandos branduolį ir
rezultatus. Tačiau, norint pasiekti profesionalios komandos lygį, reikalingas ţymiai didesnis biudţetas.
Pavyzdţiui, vien norint dalyvauti profesonalioje lygoje, yra reikalavimas klubui turėti maţiausiai vieno milijono
eurų biudţetą.
Turimi resursai:
Rankinio inventorius, kvalifikuoti treneriai, rankinio entuziastai.

Rankinio klubo„Dragūnas“ iš savivaldybės prašomos dalinės paramos detali
IŠLAIDŲ SĄMATA 2012 METAMS
Eil.
Nr.

Išlaidos

Sporto priemonės
pavadinimas
Maistpinigių
Teisėjavimui

1.

2.

3.

4.

Medicinai

Kiti
organizatoriai

Dienpinigių
Sportininkams

Sportininkams
ir treneriams

Lietuvos
aukščiausios lygos
vyrų rankinio
čempionatas
Mokomosios
treniruočių
stovyklos 8 mėnesių
po 20-24 dienas per
mėnesį
(priklausomai nuo
varţybų skaičiaus)
Baltijos šalių
rankinio lygos
čempionatas
Europos EHF taurių
laimėtojų taurė

Suma, Lt
Darbo
uţmokesčio
Treneriams

1 treneris
20 000 Lt
Treneriai
3ţm. x 35 Lt
x 20 d. x 10
mėn

Ūkinės ir kitos

Teisėjų darbo
apmokėjimas
pagal pateiktus
dokumentus 6000
Lt

Kelionių

24 000 Lt.

Nakvynės

3000 Lt

Ţaidėjai
16ţm. x 35 Lt
x 20 d. x 10
mėn

53 000 Lt

106 400 Lt.

9500 Lt

6500 Lt

5000 Lt
Teisėjų darbo
apmokėjimas
pagal pateiktus
dokumentus
4000 Lt

Teisėjų kelionės
išlaidos pagal
pateiktus
dokumentus
5000 Lt
Komandos
kelionės išlaidos
6000 Lt

4600 Lt

19 100 Lt

21 500 Lt

5.
VISO: 200 000 Lt.
Sudarė _______Artūras Juškėnas_____________________________________

11. Papildomi dokumentai ir informacija
Programos (projekto) vadovo gyvenimo aprašymas;
Organizacijos įregistravimo paţymėjimo kopija;
Paraiška pateikiama 2 egzemplioriais.

