
Arvis Sprude

Ceļā uz Red bull 

Trans-Siberian 

extreme - 2020



- Garākās, smagākās un 

visekstrēmākās

velosipēdu sacensības

pasaulē!

- 9100 km. gara trase;

- Šķērsojot 7 laika joslas un 

4 klimata zonas;

- Starts: 23. jūnijā, 2020 -

Maskavā, Teātra

laukumā; 

- Finišs: 17. jūlijā, 2020 -

Vladivostokā;

Kas ir Red bull 

Trans siberian 

extreme?



Video

https://ej.uz/tr

ansiberian

https://www.youtube.com/watch?v=IJjq4Rw44ys&feature=youtu.be


Posmi

POSMI

DIENAS

ATPŪTAS DIENA



Arvis Sprude

2019. gada Latvijas Amatieru

čempions Indivuālajā braucienā;

2019. gada Pasaules Amatieru

čempionātā, 18. vieta, individuālajā

braucienā;

2019. gada Pasaules Amatieru

čempionātā, 22. vieta, grupas

braucienā;

2018. gada Latvijas Amatieru

vicečempions, grupas braucienā;

2016. gada Latvijas Amatieru

ranga uzvarētājs;



Arvis Sprude

Izcīnijis tiesības, kā 

vienīgais, pārstāvēt Baltijas 

valstis, esot viens no 15 

pasaules riteņbraucējiem,

Red Bull Trans-Siberian 

velo sacīkstēs.



KOMANDA



Treneris

Latvijas nacionālās Elites un U23 galvenais

treneris;

Galvenais treneris UCI Continental Cycling 

Team "Rietumu Delfin”;

Riteņbraukšanas treneris Latvijas Olimpiskajā

vienībā;

Personālais Treneris Train2win komandā;

Latvijas vadošo riteņbraucēju - 2 kārtēja

Latvijas čempiona grupas braucienā un 2019. 

gada individuāla brauciena, Krista Neilanda, 

Emīla Liepiņa, Andža Flakša personīgais

treneris.

Toms Flaksis



Ivo Perševics
Video speciālists

5 gadu darba pieredze TV Skrunda;

Filmē un apstrādā dažādu veidu informatīvos

sižetus - ceļojuma video, kāzu video, 

reklāmas rullīšus, dokumentālā tipa video;

Fotogrāfēšana;

Unikāls redzējums jebkurā darbā, kas saistīts

ar video. 

Personīgā aparatūra un iemaņas reaģēt

jebkādā situācijā.



Lai cīnītos ar sportistiem no 
Argentīnas, Brazīlijas, Čehijas, 

Francijas, Grieķijas, Itālijas, 
Kenijas, Luksemburgas, 

Krievijas, Slovēnijas un Šveices,
nepieciešams vēl dalības

maksai 5000€.



Piedāvājums



Jūsu logo tiek prominenti uzdrukāts uz velo formas, jakas un cepurēm. 

Kā arī tiek izmantots turpmāko sezonu uz formas un auto. Gan Latvijas, gan Baltijas un Pasaules

mēroga velo sacīkstēs, kurās piedalās Arvis Sprude.

Sezonas sākums 2020. gada aprīlī. 

Līdz Trans-Siberian sacensībām, dalība:

10 starti Latvijā, 3 starti Lietuvā Plento taurē, Tartu maratons, 2 starti Sicīlijā/Itālija

Pēc atgriešanās:

9 starti Latvijā, 3 Lietuvā Plento tūrē , 2 Igaunijā Filter kausa sacensībās, 1 Polijā (Poznan bike 

chalenge).



Informācija par sacīkstēm, kopā ar īsiem video un foto materiāliem, regulāri parādās LRF (Latvijas

Riteņbraucēju Federācija) resursos, partneru kanālos TVNET, Sportacentrs un citos partneru

kanālos.

Latvijas mēdijos Latvijas Televīzija (LSM) kā arī sadarbība ar RE TV

Pasākums tiek filmēts arī no Red Bull puses, video materiāli tiek ievietoti Red Bull Bike Yotube

kanālā (632 tūkst. abonentu).

Pasākums tiek atspoguļots arī no Red Bull Latvija puses un sadarbības partneru RE TV. 30 dienas 

sacensību laikā arī sižetiem, par sacensību gaidu.

Kā arī pēc sacensībām tiks veidota filma par gatavošanos posmu – sacensību laiks – pēc sacensību

Iespēja sportistu izmantot zīmola reklāmas kampaņās 2020. gada laikā.

Būšu pateicīgs par jeb kādu finansiālu atbalstu ko varat sniegt.



ATBALSTĪTĀJI



Paldies! 

arvis.sprude@inbox.lv

29527988

mailto:arvis.sprude@inbox.lv

