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2017 metais iš paramos gavimo vykdyta veikla: 

Organizuoti renginiai ir varžybos: 

– “Blusų turgus”  Elektrėnuose 

-“VG”  Pavasario turo varžybos Elektrėnuose 

– SUP irklenčių varžybos “Aplink Trakų pilį” 

-Sup Vilnius 2017- irklenčių varžybos Nerimi 

-“Vėjas galvoje” 1 valandos slalomo varžybos Nidoje. Šios varžybos rengiamos nuo 1996 metų. 

– SUP irklenčių “Milk and Blood” bangų rungties varžybos Melnragėje 

-SUP LR irklenčių bangų raižymo čempionatas 

-Milk and Blood 2017 – burlenčių bangų rungties varžybos 

-3D  teoriniai ir praktiniai SUP ir burlenčių seminarai 

-Trakuose ir Melnragėje buvo organizuojamos SUP pasiruošimo bangoms treniruotės 

-Burlenčių ir SUP mokyklos Trakuose. 2017 m. išmokėme palaukti burlentėmis gausų būrį suaugusių ir vaikų. 

-Bendradarbiavimas su spauda, leidybinė veikla vystant burlenčių ir irklenčių sporto žinomumą. 

Dalis lėšų skirta varžybinės technikos remontui, techninėms apžiūroms, aptarnavimui, bulenčių mokyklos inventoriaus 

atnaujinimui ir buhalterinės apskaitos sutvarkymui. 

Viešosios įstaigos direktorius dirba visuomeniniais pagrindais.  

Planai 2018 m. 

– Vėjo stotelės buriavimo taškuose ir jų aptarnavimas. 

–  SUP kaip bevėjinės alternatyvos burlentininkams populiarinimas Lietuvoje 

– “Blusų turgus”  Elektrėnai 

– SUP irklenčių varžybos “Aplink Trakų pilį” ir “SUP Vilnius” irklenčių varžybos Nerimi 

– “Vėjas galvoje”  Pavasario turo burlenčių varžybos Elektrėnuose – 3 etapai 

– “Vėjas galvoje 1 hour Classic” varžybos  Nidoje. Šios varžybos rengiamos nuo 1996 metų 

– “Milk and Blood” bangų rungties varžybos (burlentės, SUP) 

– 3D – pirmieji žingsniai jūroje (burlentės, SUP) 

– Varžybų metu vyks seminarai, atskleidžiantys technikos ir lenktynių taktikos subtilybes. 

– Buriavimo ir SUP (irklenčių) mokykla Trakuose. 

– Trakuose ir Melnragėje  SUP pasiruošimo bangoms treniruotės 
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– Leidybinė ir švietėjiška veikla tinklapyje ir spaudoje. 

– Fotosesijos kiekvienų varžybų metu. 

– tinklapio atnaujinimas 

Direktorius           Gintas Lapėnas 

 


