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Biatlonas 

 
Biatlonas – olimpinė žiemos sporto šaka, apjungianti slidinėjimą ir šaudymą mažo 

kalibro šautuvu į už 50m esančius taikinius. Tai populiariausia žiemos sporto šaka 

Europoje pagal TV transliacijas ir žinomumą bei kiekvienais metais į stadionus per 

pasaulio taurės etapus ar čempionatus pritraukianti 50000 ir daugiau žiūrovų. 

Varžybos vyksta visoje Europoje: nuo Skandinavijos iki Italijos. Biatlono varžybų 

transliacijos per TV siekia 57 ir daugiau valandų per metus. Didžioji dalis biatlono 

sirgalių šią sporto šaką vadina kaip jaudinančią, patrauklią, dinamišką, itin 

nenuspėjamą. Biatlonas – tai kvapą gniaužianti kova nuo starto linijos iki finišo. 

 

 

     Žiemos sporto šakos pagal populiarumą Europoje* (%) 

 

 

*Šaltinis EBU/IFM 2015 



Biatlonas Lietuvoje 
 

     Gilios biatlono tradicijos yra ir Lietuvoje. Algimantas Šalna yra tapęs olimpiniu 

čempionu (1988 m. Sarajeve), Igoris Gruzdevas –  pasaulio jaunimo čempionu (1973 

m. Italijoje). Po nepriklausomybės atkūrimo biatlonui Lietuvoje buvo sunkūs laikai, 

tačiau Turino žiemos olimpinėse žaidynėse (2006 m.) Dianos Rasimovičiūtės 

iškovota aukšta 18 vieta ir po to sekusios aukštos pozicijos tarptautinėse varžybose 

rodo, kad ši sporto šaka įgauna naują kokybę. Diana ir toliau nesudeda ginklų ir 

ruošiasi savo 5-oms OŽ – ji gali būti pirma pasaulyje moteris, biatlono sporto šakoje 

dalyvavusi 5-iose OŽ.  Nauja žvaigždė - Tomas Kaukėnas, nustebinęs visą pasaulį 

per Sočio OŽ (2014 m.), kurioje tik nesėkmė paskutinėje šaudymo rungtyje atėmė 

viltį iškovoti olimpinį medalį. Be to, turime perspektyvaus jaunimo: Karol 

Dombrovski, Vytautas Strolia, Natalija Paulauskaitė, Gabrielė Leščinskaitė ir kiti, 

kurie jau dabar ruošiasi Pjong Čango (KOR) OŽ (2018 m.).  

 

 

Biatlono pradžia Lietuvoje – 1969 m.  

 

Sarajevo 1984 m. Žiemos 

olimpinių žaidynių nugalėtojas – 

Algimantas Šalna. 

 



Lietuvos biatlono rinktinė vien tik Europoje per 

sezoną įveikia apie 20000 km. 

 

Aplankomos šalys:  

Lenkija, Vokietija, Austrija,  

Švedija, Suomija, Čekija,  

Slovakija, Slovėnija, Rusija, 

Italija, Prancūzija, Norvegija,  

Bulgarija, Rumunija, JAV, Kanada,  

Korėja, Vengrija, Latvija, Estija. 

 

 

Lietuvos biatlono rinktinė dalyvauja varžybose daugiau nei 20 šalių:   

     IBU taurės etapai vyksta Švedijoje, Norvegijoje, Italijoje, Estijoje, 

Rusijoje, Slovėnijoje, Austrijoje, Vokietijoje. 

    Pasaulio taurės etapai - Švedijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Suomijoje, 

JAV, Kanadoje, Korėjoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Norvegijoje. 

    Taip pat aplankomos šalys, kuriose vyksta Pasaulio čempionatai, 

Europos čempionatai bei kaimyninės šalys, kuriose vyksta Baltijos 

biatlono taurės etapai, Estijos, Latvijos, Baltarusijos biatlono 

čempionatai. 

 



Biatlono varžybų transliacijų žiūrimumas 

Europos šalyse (Šaltinis IFM 2017) 

 
 

TV transliacijų trukmė:  

2025:30:33 [val:min:s] 

TV auditorijos skaičius:  

620,5 mln. 

Vidutiniškai vieną Pasaulio 

taurės etapą stebi virš 60 

milijonų žiūrovų. 

 

Antholz-Anterselva biatlono stadionas Italijoje. 

 

Pasaulio taurės etapų metu į stadioną susirenka iki 

50000 žiūrovų. Rekordinė masė žiūrovų - 2017 m. 

Pasaulio čempionato Hochfilzene (AUT) metu 

parduota daugiau nei 120 000 bilietų. 

 

Biatlono varžybos transliuojamos daugumoje šalių, 

kur sportas turi savo didžiausią populiarumą, t.y. 

Vokietija (ARD, ZDF), Austrija (ORF), Norvegija 

(NRK), Suomija (YLE), Estija (ETV), Latvija 

(LTV), Lietuva (LRT ), Kroatija (PHT), Lenkija 

(TVP), Švedija (SVT), Rusija (Rusija-2, Kanal 

One), Baltarusija (TVR), Slovėnija (RTV), Bosnija 

ir Hercegovina (BHRT), Bulgarija (BNT), ir Pietų 

Korėja (KBS); transliuojamos Europos mastu 

Eurosport, kuris taip pat transliuoja į Azijos-

Ramiojo vandenyno regioną. Pasaulio taurės 

varžybos yra transliuojamas tiesiogiai internetu 

tarptautinės biatlono sąjungos (IBU) pusplapyje. 

 



Kviečiame bendradarbiauti ir siūlome: 

 
- Įmonės logotipą ant Lietuvos biatlono komandos aprangos; 

- Įmonės logotipas Lietuvos biatlono federacijos internetinėje 

svetainėje (www.biathlonLTU.com) ir Rėmėjo pristatymas per 

biatlono federacijos Facebook socialinio tinklo paskyrą; 

- Įmonės logotipas nacionalinių čempionatų (ar kitų varžybų) 

metu (reklaminiai tentai, vėliavos, logotipas ant apdovanojimo 

tento); 

- Press konferencijos pristatant Rėmėjus; 

- Rėmėjams sudaryti galimybę pamatyti Pasaulio Taurės 

varžybas VIP teisėmis; 

- Rėmėjo kolektyvui (iki 20 žmonių) suorganizuoti 

išvažiuojamąjį seminarą – pažintis su biatlonu (slidinėjimo arba 

riedslidžių ir šaudymo pamokos); 

- Skrajutėse, plakatuose paminėti Rėmėją, įdedant jo logotipą; 

- Sudaryti galimybę išsipirkti reklaminį laiką per LRT, 

anonsuojant Pasaulio taurę ir Pasaulio čempionatą. 

 

Visų aukščiau išvardintų pozicijų kompleksinė kaina – 

15000 eurų metams. Tačiau galima tartis ir dėl atskirų 

pozicijų už mažesnę kainą. 

 

  Kaip tai atrodo? 

 

 

 

http://www.biathlonltu.com/


Įmonės logotipo matomumas ant  

komandos aprangos 

 
 



Rėmėjo atvaizdavimo galimybės 
 

Įmonės logotipas ant varžybinių numerių. 

 

 

 

 

 

 

 

Rėmėjų pristatymas per spaudos konferenciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės logotipas reklaminiuose 

tentuose ir apdovanojimų tente  

varžybų stadione. 

 

Rėmėjo atvaizdavimas reklaminiuose lankstinukuose 

 



Įmonės logotipas oficialiame  

Lietuvos biatlono federacijos tinklapyje 

www.biathlonLTU.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Oficialus Lietuvos biatlono federacijos tinklapis www.biathlonltu.com. Jame 

įmonės logotipas talpinamas su nuorodomis į įmonės tinklalapį ir yra matomas 

visuose tinklalapio puslapiuose. 

 

www.biathlonLTU.com


www.biathlonltu.com  

 lankomumo statistika 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lietuvos biatlono federacijos puslapio paskutinių 90 dienų lankomumo statsitika. 

 

 

 

 

http://www.biathlonltu.com/


Lietuvos biatlono federacija ir 

socialiniai tinklai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apie savo veiklą (ir ne tik) 

plačiai nušviečiam betarpiškai 

bendraudami per   

 



Spaudos dėmesys 

Lietuvos biatlonui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiek sezono, tiek pasiruošimo jam metu Lietuvos biatlono rinktinė, kuri yra stipriausia iš žiemos 

sporto šakų atstovų Lietuvoje, susilaukia didelio spaudos dėmesio.  

 



      Kreipiamės į Jūs su pasiūlymu ilgalaikiam 

bendradarbiavimui.  

      Kviečiame prisidėti prie Lietuvos vardo garsinimo, 

jaunos kartos auklėjimo, tradicijų kūrimo ir tęstinumo 

kartu su Lietuvos biatlonu. Siūlome tapti LTU biatlono 

rinktinės RĖMĖJU, suteikiant pagal galimybę finansinę 

PARAMĄ.  Parama bus skirta pagal jos paskirtį – 

sklandžiam Olimpiniam sezonui sėkmingai pasiruošti.   

 Mes savo ruožtu siūlom Jums reklaminį paketą su 

galimybėmis, pateiktomis šitame pasiūlyme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sustok  akimirka žavinga... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikimės Jūsų susidomėjimo ir sėkmingo 

bendradarbiavimo!  

Pagarbiai, Lietuvos biatlono federacijos prezidentas    

Arūnas Daugirdas. 

 

Kontaktinė informacija: el. paštas: info@biathlonLTU.com   tel. +37069921923  
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