FESTIVALIS „SPORTAS VISIEMS“
SKIRTAS BALTIJOS KELIO – 25 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI
PROGRAMA
P al a ng a, 2 01 4 m. g egu žė s 30 –b i ržel i o 1 d .

Gegužės 30 d., penktadienis
Palangos universali sporto salė (Sporto g. 3, - Stadionas) :
nuo 14.00 – 20:00 val. Organizuotų dalyvių registracija ir numerių išdavimas Pasaulio Gineso rekordo dalyviams
21:00 – 22:30 val. Džiaugsmo gimnastikos konkurso kolektyvų repeticija (Palangos universali sporto salė, Sporto g. 3 )
Re ng i ni ai mi est e, Jū rat ės i r K ast y či o s kv er e, sce n oje, c e nt ri ni a me mi est o sta di one
16.00–18.00 val. Konferencija „Sėkmingos vaikų ir jaunimo sveikatingumo ugdymo metodikos ir iniciatyvos“ viešbutis „Palangos
vėtra“, S. Daukanto g. 35/S. Dariaus ir S. Girėno g. 17)

nuo 17.00 val. Dalyvių ir pavienių poilsiautojų registracija ir informavimas INFO centre Jūratės ir Kastyčio skvere
1 7.00 –1 9.00 Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ pratimų repeticija (Stad iona s)
18.00–19.00 val. Lietuvos moterų sporto asociacijos pratimų repeticija (S cen a )
1 9.30 – 20. 00 val. Festivalio dalyvių eitynės – paradas nuo Jūratės ir Kąstyčio skvero į Palangos miesto stadioną.
20:00 – 21 .00 val. Festivalio atida ry mas ( centri nis P ala ngo s mi est o sta di o nas)
21.00–22.00 val. Linijinių SOLO šokių programos repeticija. Gineso šokio mokymas (instruktoriai) (Scena )
22.00 – šokiai su DJ Konstantinu, Palanga
Gegužės 31 d., šeštadienis
Re ng i ni ai mi est e, J. B asan avi či aus g . , pri e Pal ang os ti l to, mi e st o st ad i one i r ki t u r

7.45–9.30 val. Joga ir kvėpavimo meditacija (prie Birutės kalno)
9.00 val. 10 km sveikuoliškas bėgimas „Už blaivią Lietuvą“ (startas Jūratės ir Kastyčio skvere)
10.00–13.30 val. Berniukų, vyrų ir mišrių komandų gatvės krepšinis 3 × 3 (J.Basanavičiaus g. Palanga)
10.00–14.00 val. LSD „Žalgiris“ moterų tinklinio varžybos (rajonų gr. – Baltijos pagr. m-kla, Sodų g. 50)
10.00–17.00 val. LSD „Žalgiris“ futbolo varžybos (vyrų, veteranų gr. – Palangos centrinis stadionas, Sporto g. 3)
10.00–18.00 val. Mažasis futbolas 5×5 (Palangos centrinis stadionas, Palanga)
10.00–18.00 val. LSD „Žalgiris“ tinklinio varžybos (vyrų gr.– V. Jurgučio pagr. m-kla, Kretingos g. 21, Palanga)
10.00–13.30 val. Konkursas „Džiaugsmo gimnastika“ (Palangos universali sporto salė, Sporto g. 3 )
10.00–18.00 val. LSD „Žalgiris“ krepšinio varžybos (moterų gr. – Sporto centro salė, Ganyklos g. 18, Palanga)
11.00–15.00 val. Varžybos poilsiautojams ir festivalio dalyviams (Basanavičiaus g. nuo Birutės al. link jūros tilto): smiginis,
rankos lenkimas, baudų metimas į krepšį, žūklė, petankė, šaudymas pneumatiniu šautuvu, rankinis ir grindų
riedulys visiems, slalomas su futbolo kamuoliu, šiaurietiškasis ėjimas, badmintonas, pasagos mėtymo
varžybos, laipiojimas uolomis (dirbtine sienele), „Montis magija“ keliautojų akademija.
12.00–14.00 val. Riedutininkų varžybos (aikštelėje gale futbolo stadiono Sporto g., Palanga)
13.00–17.00 val. 1 km, 5 km ir 10 km nuotolių bėgimo varžybos (Registracija nuo 10.30 iki 13.00 val. prie įėjimo į
Palangos parką iš Vytauto g)
14.00–19.00 val. LSD „Žalgiris“ moterų tinklinio varžybos (miestų gr. - Palangos universali sporto salė, Sporto g. 3)
ILGIAUSIOS PASAULYJE VIENOS LINIJOS ŠOKIS GINESO REKOR (visa J. Basanavičiaus g. ir jūros tiltas.)
17.15– 17.50 val. Ilgiausios pasaulyje šokio linijos Gineso rekordui (dalyvių rikiavimasis pagal pažymėtas/suderintas vietasrepeticija).
17.50 – 18.05 val. Gineso rekordo generalinė repeticija
18.05 – 18.20 val. Ilgiausios pasaulyje linijos šokio atlikimas. Gineso rekordo fiksavimas.
BALTIJOS KELIO 25 METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
18:30 – 18:50 val. Lietuvos trispalvės (300 metrų ilgio) gyvas perdavimas – nešimas J. Basanavičiaus g. nuo Vytauto g. jūros tilto
link. (Dalyvauja visi šokio dalyviai)
18.50 – 19.00 val. Laisvės ugnies uždegimas ant jūros tilto. (esant nepalankioms oro sąlygoms – Jūratės ir Kąstyčio skvere)
19.00 – 19.30 val. Sveikinimai. (scena- Jūratės ir Kąstyčio skveras)
19:30 – 22.30 val. vakarinė programa: „Telšių smaragdinio choro“ koncertas ir diskoteka su DJ (scena- Jūratės ir Kąstyčio
skveras)
21.00 – 23.00 val. Linijinių SOLO šokių vakaras, šokių mokymas ir šokių grupių pasirodymai (Palangos universali sporto salė, Sporto g.3)

22.30 val. Naktinių orientavimosi sporto varžybų startas prie centrinio įėjimo į Palangos universalią sporto salę (Sporto g. 3)
Re ng i ni ai p apl ūdi myj e, Jū rat ės i r K ast yči o s kv er e (sce n oje) i r Š v ent oj oj e

7.00–7.45 val. Mankšta, bėgimas, maudynės jūroje (Palangos tilto dešinėje)
8.00–8.30 val. Mankšta visiems - „Zumba“ (scena- Jūratės ir Kąstyčio skveras)
09.00-10.00 val. Linijinių SOLO šokių grupių pramankšta (paplūdimys prie paplūdimio tinklinio aikštelės)
10.00–18.00 val. LSD „Žalgiris“ krepšinio varžybos (vyrų gr. – Šventosios pagr. m-kla, Mokyklos g. 10, Šventoji)

10.30–11.30 val. Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“

kolektyvų pasirodymai (scena- Jūratės ir Kąstyčio

skveras)

11.30–12.00 val. Linijinių SOLO šokių grupių pasirodymai (scena- Jūratės ir Kąstyčio skveras)
12.00–13.00 val. Lietuvos moterų sporto asociacijos kolektyvų pasirodymai (scena- Jūratės ir Kąstyčio skveras)
13.00–13.30 val. Pramoginių šokių, moterų fitneso pasirodymai (Scena)
13.30–16.00 val. Turistų olimpinių žaidynių atidarymas. Grupės "Tequila" ir solisto Nerijaus koncertas (Scena)
16:00 – 17:00 val. Linijinių SOLO šokių programa „PALANGA-2014“ -12 šokių (J.Basanavičiaus g. iki Birutės al. nuo Jūratės ir Kąstyčio skvero)

11.00–19.00 val. Paplūdimio tinklinio, lėkščiasvydžio ir paplūdimio regbio varžybos
11.00–17.00 val. Greitojo badmintono sporto šakos pristatymas (paplūdimys)
13.00–18.00 val. Rankinio, kvadrato, paplūdimio krepšinio varžybos
14.00- 18.00 val. Paplūdimio teniso varžybos (pasibaigus paplūdimio krepšinio varžyboms toje pačioje aikštelėje)
13.30–14.30 val. Sveikuolių programa: „Indėnų“ žygis (meditacinis ėjimas)
14.30–16.00 val. Bėgimas „Palestra” (atbėgęs paskutinis iš etapo pasitraukia)
14.30–16.00 val. Baliontinklio ir virvės traukimo varžybos
Birželi o 1 d., sekmadienis
Re ng i ni ai p apl ūdi myj e i r Š ve nt oj oje

7.00–7.45 val. Mankšta, bėgimas, maudynės jūroje (Palangos tilto dešinėje)
8.15–9.00 val. Mankšta visiems vadovaujant Joanai (prie Palangos tilto)
10.00–13.00 val. Lėkščiasvydžio, paplūdimio tinklinio ir regbio finalai (prie Palangos tilto)
10.00–14.00 val. LSD „Žalgiris“ krepšinio varžybos (vyrų gr. – Šventosios pagr. m-kla, Mokyklos g. 10, Šventoji)
12.00–13.00 val. 500 ir 1000 m moterų bėgimas pajūriu
Re ng i ni ai mi est e:

7.45–9.30 val. Kvėpavimo meditacija (prie Birutės kalno)
10.00–14.00 val. Mergaičių, moterų komandų gatvės krepšinis 3 × 3 ((J.Basanavičiaus g. Palanga)
10.00–14.00 val. Dviračių vairavimo varžybos (Basanavičiaus g.–Meilės al. sankryža)
10.00–14.00 val. „Montis magija“ keliautojų akademija, greitasis badmintonas (Basanavičiaus g. pabaigoje, dešinėje)
10.00–13.00 val. Mažojo futbolo 5×5 finalai (Palangos centrinis stadionas, Palanga )
10.00–12.00 val. LSD „Žalgiris“ moterų tinklinio varžybos (rajonų gr. – Baltijos pagr. m-kla, Sodų g. 50)
10.00–14.00 val. LSD „Žalgiris“ vyrų tinklinio varžybos ( V. Jurgučio pagr. m-kla, Kretingos g. 2, Palanga )
10.00–11.30 val. Svarmens metimo varžybos (centrinis Palangos miesto stadionas, Sporto g. 3)
10.00–13.00 val. LSD „Žalgiris“ futbolo varžybos (vyrų ir veteranų gr.–Palangos centrinis stadionas, Sporto g. 3)
10.00–14.00 val. LSD „Žalgiris“ krepšinio varžybos (moterų gr. – Sporto centro salė, Ganyklos g. 18, Palanga)
10.00–15.00 val. LSD „Žalgiris“ moterų tinklinio varžybos (miestų gr. - Palangos universali sporto salė, Sporto g. 3)
10.30–11.30 val. Šiaurietiškojo ėjimo pamokos (dalyviai renkasi prie įėjimo į parką Vytauto g.)
11.00–14.00 val. Orientavimosi sporto varžybos (startas Jūratės ir Kąstyčio skveras ir J. Basanavičiaus g. sankryža)
15.00–16.00 val. Neįgaliųjų orientavimosi sporto varžybos (startas prie S. Dariaus ir S. Girėno g. bei Meilės al.
sankryžos)
15.00–16.00 val. Bai gi a masi s r engi nys „I ki p a si maty m o!“ (Palangos miesto stadionas, Sporto g. 3 Palanga )

In forma cija: Lietuvos asociacijoje „Sportas visiems“, Žemaitės g. 6, Vilnius
El. paštas: info@sportasvisiems.lt; Internete: http://www.sportasvisiems.lt
Tel./faksas: 8 5 213 5255, 8 612 34 142, 8 600 07 180
Registracija:

Delegacijos registruojasi Festivalio informaciniame centre (Palangos universalioje sporto salėje, Sporto g. 3)
Poilsiautojai ir pavieniai festivalio dalyviai – INFO CENTRE (Jūratės ir Kastyčio skvere)
Registracija sporto rungtims – varžybų vietose vieną valandą prieš kiekvienų varžybų pradžią.
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