
KVIETIMAS BENDRADARBIAUTI
MINIRALIO VARŽYBOSE „KAUNAS-2018“



APIE MINIRALIO
VARŽYBAS

Tai 5 etapų čempionatas, vykstantis Lietuvoje, dar 
kitaip vadinamas Lietuvos automobilių federacijos 
ralio čempionatų C lygos varžybos. Sezoniškumas 
trunka nuo 2018 m. balandžio mėn. iki 2018 m. spalio 
mėn. Vienas iš etapų - legendinis ralis “Aplink 
Lietuvą” Lietuvos Prezidentės taurei laimėti, 
vykstantis nuo 1931 m. 
  
Miniralio varžybų tikslai:

• sutelkti motorinių transporto priemonių vairuotojus, 
autosportininkus ir autoturizmo mėgėjus

• sudaryti vairuotojams sąlygas ugdyti ir tobulinti 
saugaus vairavimo įgūdžius, uždarose ir saugiose 
trasose

• skatinti jaunimo užimtumą, atitraukiant juos nuo • skatinti jaunimo užimtumą, atitraukiant juos nuo 
žalingo „gatvės“, alkoholio ir narkotikų poveikio, 
skatinti tėvų ir vaikų tarpusavio bendravimą

• populiarinti automobilių sportą Lietuvoje.



MINIRALIO VARŽYBŲ
DALYVIAI IR...

Čempionatas yra orientuotas į megėjus, bet priimami 
ir profesionalai. Varžybose gali dalyvauti vairuotojai, 
turintys „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą, 
šturmano pozicijoje leidžiama dalyvauti vairuotojams 
nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Taip pat yra vedamos 
atskiros neįgaliųjų, veteranų bei junior įskaitos.
Miniralio čempionato „Kaunas-2018“ etape bus Miniralio čempionato „Kaunas-2018“ etape bus 
vykdoma ir atskira, unikali, rėmėjų įskaita. Ralio 
rėmėjas turi galimybę suformuoti įmonę atstovaujantį 
ekipažą. Viskas, ko reikia - standartinis automobilis 
(gali būti pilnai „apibrendintas“ įmonės 
logotipais/spalvomis), bei du vairuotojai (vairuotojas ir 
šturmanas). Ralio organizatorius (Kauno Autoklubas) 
išduoda rėmėjų įskaitoje dalyvaujantiems licencijas išduoda rėmėjų įskaitoje dalyvaujantiems licencijas 
(nemokamai), pasirūpina nemokamu startiniu 
mokesčiu, o taip pat nemokamais įvadiniais kursais 
ralio vairuotojams/šturmanams. 

Taip pat kviečiame susiorganizuoti palaikymo 
komandą!! 
Juk tai - puiki motyvacinė priemonė jūsų įmonės 
darbuotojams!



...JŲ AUTOMOBILIAI

Viename etape susirenka apie 60-70 
ekipažų. Dalyvaujama su standartiniais 
automobiliais, kurie, pagal variklių 
galingumą, varančiąją pavarą bei 
pagaminimo metus yra skirstomi į klases.

Saugos lankai neprivalomi. Padangos - Saugos lankai neprivalomi. Padangos - 
standartinės gatvinės. Patobulinimai leidžiami 
tik minimalūs, ir tai daugiausia susiję su 
saugumu (saugos įranga, stabdymas, 
amortizacija, pasukamumas ir kt.). 



KAUNO AUTOKLUBO
ORGANIZUOJAMAS 
ETAPAS: 2018-05-26

Varžybų startas numatomas Kauno miesto 
Rotušės aikštėje.

Trasa drieksis Kauno miesto bendro 
naudojimo gatvėmis. Papildomos rungtys bus 
vykdomos aptvertose viešąjam eismui 
gatvėse bei teritorijose. Po finišo - 
apdovanojimai bei “After Party”.

Renginio partneris-Kauno miesto Renginio partneris-Kauno miesto 
savivaldybė. Renginys įtrauktas į Kauno 
miesto renginių kalendorių.

Renginyje planuojame sulaukti kviestinių 
autosporto bei pramogų pasaulio žvaigždžių.



KODĖL AUTOMOBILIŲ
SPORTAS?

Automobilių ralio varžybas Lietuvoje stebi 
20 000 – 30 000 žiūrovų, pridėjus žiedines 
lenktynes susidaro daugiau kaip 200 000 
kontaktų vieno sezono metu. 

Automobilių sportas – vienas Automobilių sportas – vienas 
populiariausių, dideles žiūrovų minias 
sutraukiančių sportų ne tik Lietuvoje, bet ir 
visame pasaulyje. Automobilių sporto 
rėmimas pagal geidžiamumą  Lietuvos 
įmonių tarpe nusileidžia tik krepšiniui.*

*2010 m. Lietuvos sporto vadybos asociacijos atliktos *2010 m. Lietuvos sporto vadybos asociacijos atliktos 
apklausos duomenys.



KODĖL VERTA BENDRADARBIAUTI SU KAUNO AUTOKLUBU

Organizuojame šiuos renginius: 

• Lietuvos mini ralio čempionato etapas 
„Kaunas-20xx“

• Slalomo varžybų serija, kasmet vykstanti vis kitame 
Lietuvos regione

• Bendros treniruotės klubo nariams

• Rėmėjų bei partnerių pavėžinimo akcijos, "šturmanų • Rėmėjų bei partnerių pavėžinimo akcijos, "šturmanų 
kursai" ir kitos pramoginės lenktynės

• Sezono atidarymo ir uždarymo taurė klubo nariams 
bei rėmėjams

Turime Kauno Autoklubą atstovaujančius ekipažus 
tokiuose renginiuose, kaip:

• Lietuvos ralio čempionato varžybos

• „Eneos 1006 km.“ Lenktynės Palangoje

• Lietuvos mini ralio čempionatas

• Autoplius Fastlap varžybos

• Ralio varžybose Estijoje „Saaremaa“

• „Moterų ralis“• „Moterų ralis“

• „Eneos Riga summer race“



Pasiūlymas miniralio varžybų “Rally 
Kaunas-2018” generaliniam rėmėjui 
(pageidautina pasirašyti minimum 3 
metų sutartį dėl vardo tęstinumo)

• Rėmimo paketas: nuo 3000 
EUR/metams, derybų objektas.

Pasiūlymas rėmėjui

• • Rėmimo paketas: nuo 500 iki 2500 
EUR/metams, derybų objektas.

Pasiūlymas partneriui

• Rėmimo paketas - pagalba o• Rėmimo paketas - pagalba organizuojant 
renginį (prizai, taurės apdovanojimams, 
maitinimas, gėrimai, apranga, degalai 
organizatoriams, ryšio priemonės (racijos) 
teisėjams, spaudos darbai, ir panašios 
infrastruktūros paslaugos)



BENDRADARBIAVIMO NAUDA JUMS

Priemonė

Vardo integravimas į varžybų pavadinimą (pvz. „Toyota Kaunas rally-2018“)

Varžybų spalvinės gamos priderinimas prie Jūsų spalvos

Pavadinimas ir logo ant visų dalyvių lenktyninių automobilių priekinio stiklo

Logo ant visų dalyvių lenktyninių automobilių durelių, iš abiejų pusių bei ant varžybų dokumentacijos - 
kelio knygų, legendų, ir pan.

Logo ant varžybų dokumentacijos - kelio knygų, legendų, laiko kortų ir pan.

Vardo minėjimas renginio reklaminiame klipe radijo stoties eteryje

Vardo minėjimas visuose veiksmuose susijusiuose su šiomis varžybomis

Vardo suteikimas greičio ruožams

Esant
galimybei

Esant
galimybei

Generalinis
rėmėjas

Rėmėjas Partneris



BENDRADARBIAVIMO NAUDA JUMS

Priemonė

Vardo minėjimas renginio reklaminiame klipe, transliuojamame ACM ekrane PC “Savas”

Vėliavų (suteiktų rėmėjo) patalpinimas ralio štabe, starte bei apdovanojimų vietoje

Komentatoriaus reklama varžybų metu

Logotipo patalpinimas reklaminėse priemonėse, kurios bus leidžiamos / gaminamos (plakatai, skrajutės, 
kalendoriai, puodeliai, lipdukai, ir kt.)

NEMOKAMAS įmonės ekipažo dalyvavimas ralyje „Kaunas-2018“ Rėmėjų įskaitoje

Lenktyninių automobilių naudojimas reklamai /eksponavimui renginiuose ar prekybos vietose; 
lenktynininkų dalyvavimas renginiuose

Jūsų reklaminių suvenyrų / medžiagos dalinimas renginių metu;  VIP kvietimai į didžiausius autosporto 
renginius (pvz. Eneos 1006 km. Lenktynes, ir galimybė stebėti jas iš mūsų komandos boksų); kitos 
reklamos, bendradarbiavimo galimybės. 

Generalinis
rėmėjas

Rėmėjas Partneris



APIE MINIRALIO VARŽYBAS „KAUNAS-2017“ RAŠO



APIE MINIRALIO VARŽYBAS „KAUNAS-2017“ RAŠO



Mus domina visos bendradarbiavimo galimybės: pradedant įsteigtais prizais, baigiant pinigine išraiška. 
Visos bendradarbiavimo sąlygos yra derybų objektas, esame atviri pasiūlymams ir galime pasiūlyti individualų paketą. 

Aleksandras Dainys  |  +370 685 09176  |  a.dainys@kaunoautoklubas.lt 


