FESTIVALIS „SPORTAS VISIEMS“
SKIRTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 25 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI

PROGRAMA
Pa l an ga , 20 15 m. g eg užė s 2 8– 31 d .

Gegužės 28 d., ketvirtadienis
11.00 – 16:00 val. seminaras: „Veikli kaimo visuomenė ir sveikata – užimtumo ir profesinės veiklos plėtra Lietuvos kaime“
viešbutis „Rivastar“ J. Simpsono g. 13, Palanga
18.00– 19:00 val. Jaunųjų šaulių XVII sporto žaidynių atidarymas Gedimino g. 5, Palanga
19.30 – 22:30 val. Jaunųjų šaulių komandų prisistatymai (meninė programa); Gedimino g. 5, Palanga
Gegužės 29 d., penktadienis
Palangos universali sporto salė (Sporto g. 3, - Stadionas), ir kitos salės
14.00 – 20:00 val. Organizuotų dalyvių registracija, akreditacijų, programų, numerių Festivalio taikos bėgimui išdavimas
19.00–20.00 val. LSD „Žalgiris“ krepšinio varžybos (moterų gr. – Sporto centro salė, Ganyklos g. 18, Palanga)
21:00 – 22:30 val. Džiaugsmo gimnastikos konkurso kolektyvų repeticija (Palangos universali sporto salė, Sporto g. 3 )
Renginiai Kretingos r. Žibininkuose (Venecijos aklg. )

13:00 – 16:00 val. Mokymai klubų vadovams ir Lietuvos sveikuolių sąjungos savanoriams: „Sveikatingumo ugdymo
paslaugų paketo kūrimas ir pristatymas savo vietovėse“
16:00 - 18:00 val. Konferencija: „Senjorų sveikatingumo metai – 2015. Patirtys ir įžvalgos“
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

17.00 val. Dalyvių ir pavienių poilsiautojų registracija ir informavimas INFO centre Jūratės ir Kastyčio skvere
1 6.30 –1 8.00 val. Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ pratimų repeticija (cent ri n i st ad i on as)
1 8.00 – 1 8.30 val. Lietuvos moterų sporto asociacijos pratimų repeticija (cent ri n i st ad i on as)
1 8.30 – 1 9.00 val. Linijini ų š oki ų pr ati mų r ep eti cija ( cen t ri ni st a di o na s)
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 (c en t ri ni s Pal a ng os mi e st o st ad i on as)
21.00–22.00 val. Tarptautinis vakarietiškų linijinių SOLO stiliaus šokių festivalio „Palanga 2015“ programos prasišokimas.
(Jūratės ir Kąstyčio skveras prie scenos)
22.00 – 23:00 šokiai su DJ (scena)
Gegužės 30 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, kre pši ni o are noj e

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)
9.00–18.00 val. Jaunųjų šaulių sporto žaidynių rungtys (Gedimino g. 6, Paplūdimys ties Gedimino g.; Parkas prie Gintaro muz.;)
9.00–12.00 val. Konkurso „Džiaugsmo gimnastika“ repeticija (Palangos universali sporto salė, Sporto g. 3 )
9.00–18.00 val. LSD „Žalgiris“ krepšinio varžybos (moterų gr. – Sporto centro salė, Ganyklos g. 18, Palanga)
10.00–13.30 val. Berniukų, vyrų ir mišrių komandų gatvės krepšinis 3 × 3 (J. Basanavičiaus g. Palanga)
10.00–13.00 val. Mergaičių, moterų komandų gatvės krepšinis 3 × 3 (J.Basanavičiaus g. Palanga)
10.00 - 14.00 Lauko teniso mėgėjų turnyras Palangos teniso aikštyne, Gėlių a. 1a.
10.00–17.00 val. LSD „Žalgiris“ moterų tinklinio varžybos ( Baltijos pagr. m-kla, Sodų g. 50)
10.00–15.00 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, Sporto g. 3 apšil. aikštė)
10.00–17.00 val. LSD „Žalgiris“ tinklinio varžybos (vyrų gr.– V. Jurgučio pagr. m-kla, Kretingos g. 21, Palanga)
11.00 –16.00 val. Keliautojų technikos varžybos „Vilko tako taurė“ (Dirbtinė alpinizmo sienelė, Jūratės ir Kąstyčio skveras)
12.00–15.00 val. Konkursas „Džiaugsmo gimnastika“ (Palangos universali sporto salė, Sporto g. 3 )

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), „Vilko tako“ keliautojų akademija, Mantingos žaidimai poilsiautojams.
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)
20:00 – 24:00 val. Vakarietiškų linijinių SOLO šokių vakaras, šokių mokymas, šou ir šokių grupių pasirodymai. (Palangos
universali sporto salė, Sporto g. 3)
20.00–23.00 val. Latvijos, Estijos ir Lietuvos jaunimo organizacijų vakaronė: sportiniai žaidimai prie jūros; Paplūdimys ties
Gedimino g.

22.30 val. Naktinių orientavimosi sporto varžybų startas prie centrinio įėjimo į Palangos universalią sporto salę (Sporto g. 3)

FESTIVALIO TAIKOS BEGIMAS:
18:30 – Startas iš miesto stadiono (transliuojama tiesiogiai į ekraną ir delfi.TV) Bėgimo maršrutas: stadionas,
Vytauto g. , J. Basanavičiaus g. – finišas Jūratės ir Kąstyčio skveras prie scenos
19:00 – 19:30 val. apdovanojimai pagal Festivalio taikos bėgimo nominacijas.
19:30 – 21.30 val. vakarinė programa KONCERTAS (scena- Jūratės ir Kąstyčio skveras)
Re ng i ni ai J ūrat ės i r K ast y či o s kv er e (sc e noje)

7.00–7.45 val. Mankšta, bėgimas, maudynės jūroje (Palangos tilto dešinėje)
8:30 – 9:00 val. Mankšta visiems vadovaujant Joanai (scena)
9.00–9.30 val. Mankšta visiems - „Zumba“ (scena)
10.30–12.00 val. Meno kolektyvų muzikiniai pasirodymai
12.00–13.00 val. Linijinių SOLO šokių grupių pasirodymai (scena- Jūratės ir Kąstyčio skveras)
13.00–14.00 val. Lietuvos sportinių šokių federacijos klubų pasirodymai(scena)
14.00–15.00 val. Lietuvos moterų sporto asociacijos kolektyvų pasirodymai
15.00–16.00 val. Tarptautinis vakarietiškų linijinių SOLO stiliaus šokių festivalis "PALANGA 2015" (nuo Jūratės ir
Kąstyčio skvero link Birutės alėjos)
16:00 – 18:30 val. Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems" grupių ir „Džiaugsmo gimnastikos“ konkurso laureatai (scena)
18:30 – 19:00 val. Lietuvos sportinių šokių federacijos pasirodymai (scena)
Re ng i ni ai Pal ang os p ap l ūdi my je i r Š ve nt ojoj e

9.00-10.00 val. Linijinių SOLO šokių grupių pramankšta (Paplūdimys, prie jūros tilto kairėje pusėje)
10.00–17.00 val. LSD „Žalgiris“ krepšinio varžybos (vyrų gr. – Šventosios pagr. m-kla, Mokyklos g. 10, Šventoji)
10.00- 17.00 val. Paplūdimio teniso varžybos (paplūdimyje šalia tinklinio aikštelių)
11.00–19.00 val. Paplūdimio tinklinio, lėkščiasvydžio ir paplūdimio regbio varžybos
13.00–18.00 val. Rankinio, kvadrato, paplūdimio krepšinio varžybos
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
Gegu žės 31 d., sekmadienis
Re ng i ni ai Pal ang os p ap l ūdi my je, Š ve nt oj oj e i r Kre ti ng os r.

7.00–7.45 val. Mankšta, bėgimas, maudynės jūroje (Palangos tilto dešinėje)
10:00–13:00 val. Mokymai klubų vadovams ir LSS savanoriams: „Sveikatingumo ugdymo paslaugų paketo kūrimas ir
pristatymas savo vietovėse“ (Venecijos aklg. Žibininkai, LT-97231 Kretingos r.)
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 moterų bėgimas pajūriu
Re ng i ni ai mi est e:

7.45–9.30 val. Kvėpavimo meditacija (prie Birutės kalno)
9.00 – 10.00 val. LA „Gimnastika visiems“ uždarymo masinio šokio repeticija (centrinis stadionas)
9.00–13.00 val. LSD „Žalgiris“ vyrų tinklinio varžybos (Palangos universali sporto salė, Sporto g. 3)
9:00 – 10.30 val. Šaulių būrių rikiuotės konkursas (Gedimino 5, Palanga)

10.00–14.00 val. Dviračių vairavimo varžybos (Basanavičiaus g.–Meilės al. sankryža)
10.00–13.00 val. Mažojo futbolo 5×5 finalai (Palangos centrinis stadionas, Sporto g. 3 apšil. aikštė)
10.00–14.00 val. LSD „Žalgiris“ moterų tinklinio varžybos (Baltijos pagr. m-kla, Sodų g. 50)
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)
10.30–11.30 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)
12:00–13.00 val. Jaunųjų šaulių sporto žaidynių apdovanojimai ir uždarymas; Gedimino 5, Palanga
15.00–16.00 val. Neįgaliųjų orientavimosi sporto varžybos (startas prie S. Dariaus ir S. Girėno g. bei Meilės al. sankryžos)
14.00–15.00 val. Bai gi amasi 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 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.

