
LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA 

 

PASIŪLYMAS  

RĖMIMUI 



Pasiūlymas bendradarbiauti  

 

 Buriavimo sportas, viena iš taurių 
sporto šakų, teikiančių žmonėms 
teigiamas emocijas ir skatinantis 
jų dvasinį ir fizinį tobulėjimą.  

Remti buriavimo sportą ir buriavimą 
laiko prestižu pasaulinės 
investicinių fondų, bankų, draudimo 
bendrovių , telekomunikacijų, IT 
technologijų ir kompiuterių, 
Alkoholinių gėrimų, laikrodžių, 
farmacijos ir netgi automobilių 
pramonės  korporacijos. 

Lietuvos Buriuotojų sąjunga (LBS) kviečia bendradarbiauti plėtojant buriavimo 

tradicijas ir vertybes Lietuvoje, populiarinant buriavimą Lietuvos gyventojų 

tarpe. 



Lietuvos Buriuotojų Sąjunga  

 • 2010 m. Lietuvos buriuotojų sąjunga (LBS) šventė 75-meties metų jubiliejų . LBS vienija 28 
jachtklubus, kurių nariais yra daugiau nei 1100 buriuotojų. 

 

• Lietuvos buriuotojų sąjunga - visuomeninė organizacija, kuri savo veikloje  vadovaujasi    
buriuotojiškomis vertybėmis: Gera jūrinė praktika, Tradicijos, Laisvė ir demokratija, Garbė, 
Pasitikėjimas, Ištikimybė, Patirtis ir žinios, Komandinis darbas 

 

• Lietuvos buriuotojai ne kartą buvo Lietuvos priešakinė visuomenės grupė, kvietusi Lietuvos 
gyventojus  ir lietuvius užsienyje patriotinėms iniciatyvoms. Tai tokios iniaciatyvos, kaip trijų jachtų 
Laisvės žygis per Atlantą, “Tūkstantmečio Odisėja”  

 

• Paskutiniais penkeriais metais ypač išaugo buriavimo  

• populiarumas Lietuvoje. Buriavimas Lietuvoje tampa  

• vis labiau prieinamas daugeliui Lietuvos gyventojų. 

• LBS teikia didžiulį dėmesį buriuotojų profesionalumui, 

• kvalifikacijai ir saugiam plaukiojimui.  

• 2010 m. - 202 buriuotojai išlaikė vairininko licencijas 

• (2006m.-146 buriuotojai).    

 

• Veikia 5 buriavimo mokyklos Lietuvoje (Kaune,  

• Klaipėdoje, Nidoje, Šiauliuose ir Plateliuose).  

• Padidėjo aktyviai sportuojančių jaunųjų buriuotojų  

• buriavimo mokyklose. Nuo 270 vaikų (2006 m.)  

• išaugo iki 370 vaikų (2010m.)  Planuojamas buriavimo  

• mokyklos atidarymas Vilniuje (Trakuose).  
 

  



Lietuvos Buriuotojų Sąjunga  

 2012 m Londono Olimpinėse žaidynėse 
Lietuvą atstovaus trys Lietuvos 
buriuotojai  

 

Gintarė Volungevičiūtė – Sheidt 
LASER Radial Klasė 
• 2008 m. Pekino Olimpinės žaidynės 2 vieta  

• 2010 m. Europos čempionatas -2 vieta 

• 2012 m . Pasaulio čempionatas  

 

 

Juozas Bernotas  
Burlentės 
• 2004 m. Pasaulio Jaunučių čempionatas 1 vieta 

• 2005m. Pasaulio jaunių čempionatas 11 vieta 

• 2006 m. Pasaulio jaunių 12 vieta 

• 2010 m. Pasaulio Racebord čempionate – 4 vieta 

 

Rokas Milevičius  
Laser Standart klasė 

 

 

 



Lietuvos Buriuotojų Sąjunga  

 • Šiai dienai Lietuvos buriuotojai – viena iš nedaugelio Lietuvos sporto šakų, kuri nuosekliai siekia ir 
džiugina pergalėmis pasaulinėse buriavimo varžybose. Ypač perspektyvi Lietuvos jaunųjų 
buriuotojų karta, jau pasiekusi žymių pergalių pasaulinėse arenose.    

 

2010 m. legendinė lietuvių jachta “AMBERSAIL”, 
vadovaujama kapitono S. Steponavičiuas 

užėmė antrąją vietą “SEVENSTAR ROUND 
BRITAIN and IRELAND” regatoje. Ši regata 

– viena prestižiškiausių ir sudėtingiausių  

2010 m. pasaulio regatų. 

• 2010m. ORC Europos čempionate 
RS-280 jachtos “LEVANTE” įgula, 
vadovaujama kapitono T. Rymonio 
iškovojo sidabro medalius.  

  



Lietuvos Buriuotojų Sąjunga  

 • Buriavimas – tai sportas, kur nėra žmogaus amžiaus apribojimų, nėra lyčių skirtumų. 
Buriuoja ir jaunas ir senas, ir vyrai ir moterys 
 

  



Lietuvos Buriuotojų Sąjunga  

 

Lietuva – jūrinė valstybė 



PASIŪLYMAS RĖMIMUI 

KURŠIŲ MARIŲ REGATA 



KURŠIŲ MARIŲ REGATA 

• Tai giliausias/seniausias tradicijas turintis Lietuvos buriuotojų 

renginys 

• Nuo 1954 m. vykstanti Kuršių marių regata tapo ne tik buriuotojų 

švente, bet ir prestižinis renginiu Lietuvos pajūryje.  

 

Nugalėti jūrą ir vėją –  

drąsos, ištvermės bei  

sumanumo įrodymas. 



KURŠIŲ MARIŲ REGATA 

Didžiausios Lietuvos buriuotojų varžybos 
• Regata vyksta Baltijos jūros ir Kuršių marių akvatorijose.  

• Regatą sudaro 5 varžybų etapai, tarp kurių yra 2 poilsio dienos. Viename iš 

etapų – ilgiausiame – privalomas naktinis plaukimas 

• Regatos distancija – daugiau nei 200 jūrmylių  

• Regatoje dalyvauja komandos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos 

• Regatoje varžosi apie 60 kreiserinių jachtų 



Regatos metu planuojami renginiai buriuotojams ir publikai: 

 

• Iškilmingas regatos startas iš Klaipėdos jachtklubo.Regatos atidarymo šventė 
Klaipėdoje “Jūros šventės” metu.  

• “Regata atplaukė į Nidą” šventė bei koncertas Nidoje. 

• Kas vakarą Nidoje organizuojami etapų nugalėtojų apdovanojimai bei regatos 
dienoraščio peržiūra  

• Publikos regata. 

• Žurnalistų regata. 

• Kapitonų varžybos optimistais. 

• “Match race” varžybos  

• Jaunimo varžybos Optimist  

 klasės jachtomis   

• Jaunimo varžybos RS-280  

 kreiserinėmis jachtomis  

• Kreiserinių jachtų pristatymas / paroda 

• Prestižinės automobilių markės  

 pristatymas  

• Regatos uždarymo šventinis koncertas.  

  

KURŠIŲ MARIŲ REGATA 



• Kuršių marių regata tapo vieno didžiausių 
pajūrio renginių – “JŪROS ŠVENTĖS” dalimi. 
Iškilmingas Regatos atidarymas vyksta 
Klaipėdoje “Jūros šventės” metu vienoje 
pagrindinių scenų.   

• Klaipėdos gyventojai ir “jūros šventės” svečiai 
gali stebėti Regatos I ir II etapo startus.  

• “Jūros šventės” metu Kruizinių laivų terminale 
apsilankė daugiau nei  150000 Klaipėdos 
gyventojų ir svečių.  

 

KURŠIŲ MARIŲ REGATA 
 Regatos atidarymas 



Kuršių Marių regata tapo  pagrindine Nidos poilsiautojų ir 
gyventojų švente. Iš regioninio renginio – tapo 
nacionalinio masto renginiu 

• Lietuvos buriuotojų eisena Nidos gatvėmis 

• “Regata atplaukė į Nidą” šventinis koncertas Nidoje. 

• Kas vakarą Nidos prieplaukoje organizuojami 
REGATOS etapų nugalėtojų apdovanojimai  

• Regatos dienoraščio peržiūra  

• Kuršių marių regatos dienomis Nidos prieplaukoje 
apsilanko, stebi kranto renginius apie 12000-15000 
Nidos poilsiautojų 

 

KURŠIŲ MARIŲ REGATA 
Šventė Nidoje  



Išskirtiniai buriuotojiški renginiai žiūrovams  

• Publikos regata. 

• Žurnalistų regata. 

• Kapitonų varžybos optimistais. 

• “Match race” varžybos 

KURŠIŲ MARIŲ REGATA 

Šventė Nidoje  



• Regatos nugalėtojų apdovanojimo ceremonija 

• Regatos uždarymo šventinis koncertas 

 

KURŠIŲ MARIŲ REGATA 
NIDA 

 



Lietuvos buriuotojai - tai žmonės, sprendimų priėmėjai, žmonės,  
kurie išbandyti stichijos, todėl vertinantys pasitikėjimą ir ryžtą, 
dažniausiai nuomonės  lyderiai.  

Nidoje, Kuršių marių regatos metu poilsį pasirenka daug Lietuvos žmonių, 
turinčių vidutines ir aukštesnes pajamas 

Kuršių marių regatos renginiuose visada dalyvauja daug žymių Lietuvos 
visuomenės ir valstybės veikėjų, Lietuvos verslininkų, žymių žmonių  

 

 

 

 

KURŠIŲ MARIŲ REGATA 



PASIŪLYMAS GENERALINIAM RĖMĖJUI 

KURŠIŲ MARIŲ REGATA 

Rėmimo suma - 100 000 Lt 



 Žiniasklaida: 

 Televizija  

 60 anonsinių vaizdo klipų transliacijų (apie 250 GRP) per TV3 televiziją  

 (generaliniam rėmėjui logotipas iki 3-5 sek., priklausomai nuo rėmimo sąlygų) 

 Radijas 
 100 anonsinių audio klipų M1 arba Radiocentro vienoje pagrindinių radijo stočių. Taip pat 

radijo stotis NERINGA FM (generaliniam rėmėjui - garso užsklanda iki 3 sek.) 

 Spauda 
 Po 3-4 spaudos maketus (~400 cm²) dienraščiuose “Lietuvos rytas” bei “Verslo žinios” – 

generalinio rėmėjo logotipas logotipas – ne mažiau 20% viso rėmėjams skirto reklaminio 
ploto. 

 Internetas 
 Vienas pagrindinių Lietuvios interneto portalų - DELFI, Lietuvos buriuotojų sąjungos internetinis 

psl. www.lbs.lt,  specialus Kuršių marių regatos puslapis (generalinio rėmėjo logotipas),  
 

KURŠIŲ MARIŲ REGATA  

Komunikacija  



Kuršių marių regatos metu vyksta vienas iš Žurnalistų regatos etapų.  

2012 metų žurnalistų regatoje dalyvauja: 

 Televizijos – TV3, LTV, Lietuvos ryto TV, Lietuvos rytas, DELFI,  

• Žurnalistų komandų dalyvavimas užtikrina didelį žiniasklaidos dėmesį regatai, ne 
tik varžyboms, bet ir buriuotojų renginiams krante.  

• Reportažai apie Kuršių marių yra rodomi visų pagrindinių TV Sporto žiniose, 
Straipsnius ir žinutes apie regatą spausdina visi pagrindiniai Lietuvos  dienraščiai: 
Lietuvos rytas, Kauno diena, Respublika; Klaipėda, 15 minučių ir kt. Informaciją 
apie Kuršių marių regatą teikia visų informacinių interneto svetainių sporto skyriai 

 

 
KURŠIŲ MARIŲ REGATA  

Komunikacija 

”Kauno Diena” komanda ”Lietuvos rytas” komanda Žurnalo ”A-ZET” komanda 



Reklaminė atributika: 

Generalinio rėmėjo 
vėliavos krantinėje. 

Achterštago vėliavos visose 

regatos jachtose  

Lipdukai su Generalinio 
rėmėjo logotipu ant jachtos 
bortų  

KURŠIŲ MARIŲ REGATA 



Generalinio Rėmėjo logo  

scenoje renginių metu. 

Regatos atidarymo ir uždarymo šventė 

Generalinio Rėmėjo pristatymas šventės metu, 

žodžio suteikimas. 

KURŠIŲ MARIŲ REGATA 



KURŠIŲ MARIŲ REGATA 

 GENERALINIO RĖMĖJO taurės 

įsteigimas ir integravimas į 

Regatos pavadinimą 



PASIŪLYMAS PAGRINDINIAM RĖMĖJUI 

KURŠIŲ MARIŲ REGATA 

Rėmimo suma – 25000 Lt 



 Žiniasklaida: 

 Televizija  

 60 anonsinių vaizdo klipų transliacijų (apie 250 GRP) per TV3 televiziją (logotipas iki 2 
sek.) 

  Spauda 
 Po 3-4 spaudos maketus (~400 cm²) dienraščiuose “Lietuvos rytas” bei “Verslo žinios” – 

generalinio rėmėjo logotipas logotipas – ne mažiau 10% viso rėmėjams skirto reklaminio 
ploto. 

 

 Internetas 
 Vienas pagrindinių Lietuvios interneto portalų - DELFI, Lietuvos buriuotojų sąjungos internetinis 

psl. www.lbs.lt,  specialus Kuršių marių regatos puslapis (generalinio rėmėjo logotipas),  
 

KURŠIŲ MARIŲ REGATA  

Komunikacija  



Reklaminė atributika: 

Pagrindinio  rėmėjo 
vėliavos krantinėje. 

Lipdukai su pagrindinio 
rėmėjo logotipu ant jachtos 
bortų  

 
KURŠIŲ MARIŲ REGATA 



PAGRINDINIO rėmėjo  vardo suteikimas 

vienam iš Regatos etapų 

Pagrindinio rėmėjo logo  

scenoje ir regatos palapinėje 

renginių metu. 

Regatos atidarymo ir uždarymo šventė 

Pagrindinio rėmėjo pristatymas šventės 

metu, žodžio suteikimas. 

 
KURŠIŲ MARIŲ REGATA 

Specialūs veiksmai su 

Pagrindinio rėmėjo 

prekės ženklu ar 

produktu.  



GERO VĖJO!!! 
Daugiau informacijos dėl rėmimo sąlygų : 

Raimundas Daubaras   

Tel. +370698 22619 

raimundas@videvita.lt 

 


