
Organizacijų registracija ir programų išdavimas Palangos arena (Sporto g. 3) 17:00-20.00

Dalyvių ir pavienių poilsiautojų INFO CENTRAS INFO paviljonas  JK skvere 17.00-20.00 10.00-18.00

 Lietuvos moterų sporto asociacijos masinio šokio repeticija   17.30-18.30

 Lietuvos asociacijos Gimnastika visiems masinių šokių repeticija 18.30-20.00

Masinio linijinių šokio repeticija  20.00-20.30

šokių repeticijos 8.00-10.00

Festivalio dalyvių eitynės – iškilmingas paradas 10.30-11.00

Iškilmingas festivalio „Sportas visiems“ atidarymas  11.00-12.00

Tarptautinio linijinių SOLO šokių festivalio "PALANGA 2021" šokių 

programos (15 šokių) prasišokimas.

J. Basanavičiaus g. pradžia nuo Vytauto g. Link 

jūros tilto.
21.00-22.00

 BEACTIVE ZUMA NIGHT PARTY    20.30-22.30

Mankšta visiems vadovaujant Joanai 8.00-8.30 8.00-8.30

Lietuvos moterų sporto asociacijos ir sportinių šokių kolektyvų 

pasirodymai 
13.30-15.00

Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ šokių festivalis                

„ŠOK į rudenį“  
17.00-19.00

Festivalio dūzgės su DJ Averjano ir Crembo 20.30-22.30

Tarptautinis linijinių SOLO šokių  festivalis "PALANGA 

2021" 
Basanavičiaus g. nuo Jūratės ir Kąstyčio skvero 

Birutės alėjos link. Rikiavimasis nuo 14:15 val. 
15:00-16.00

Smiginio varžybos 13.00-15.00

Keliautojų technikos varžybos (alpinizmo sienelė)  13.30-17.30

Keliautojų technikos užsiėmimai (alpinizmo sienelė)  13.00-15.00

Grindų  riedulio turnyras (mokymai) 11.00-15.00

Pasagos mėtymo varžybos 11.00-15.00

Petankė 13.00-15.00 

Mini biatlonas 11.00-15.00

Šaudymas pneumatiniu šautuvu 11.00-15.00

Šaudymas lanku 11.00-15.00

Baudų mėtymo konkursas Basanavičiaus g. pabaiga prie JK skvero 13.00-15.00

 * Krepšinio varžybos (MOTERŲ gr - LSD Žalgiris žaidynės) Palangos senoji gimnazija, Jūratės g. 13 12.00-18.00 9.00-16.00

* Krepšinio varžybos (VYRŲ gr - LSD Žalgiris žaidynės) Baltijos pagrindinė mokykla, Sodų g.50, 11.00-18.00 9.00-16.00

****programa gali keistis 

Scena Jūratės ir Kąstyčio skvere 

(Basanavičiaus g. Pabaigoje prie jūros tilto) 

Jūratės ir Kąstyčio skveras 

19 d. 

Sekmad. 
Vieta, lokacija

Varžybų, konkursų ir kitų fizinio atvyvumo bei 

sveikatingumo priemonių pavadinimas 

17 d. 

Penktad. 
18 d. Šeštad.

Palangos miesto centrinis stadionas                   

Sporto g. 3, Palanga                                

Atidarymo eisenai (paradui) dalyviai rikiuojasi prie 

jūros tilto Jūratės ir Kąstyčio skvere. Eisenos 

pradžia 10.30 (šeštadienį)

Basanavičiaus g. pabaigoje, dešinėje pusėje ant 

pievos



Tarptautinio linijinių SOLO šokių festivalio "PALANGA 2021" šokių 

programos prasišokimas paplūdimyje (prie kavinės)  
paplūdimys dešinėje pusėje 9.00-10.00

 * Tinklinio varžybos (MOTERŲ gr - LSD Žalgiris žaidynės)  V.Jurgučio parg. Mokykla, Kretingos g. 21 10.00-20.30 10.00-16.30

* Tinklinio varžybos (VYRŲ gr - LSD Žalgiris žaidynės) Palangos sporto centro salė, Ganyklų g.18 10.00-18.30 10.00-14.30

* Futbolo varžybos (vyrai)  LSD Žalgiris žaidynės 13.00-18.00 10.00-14.00

Tinklinis paplūdimio 13.00-17.00 11.00-13.00

 DOBELLE DART BAL futbolo žaidimas  11.00-15.00 11.00-13.00

Balansavimo užsiėmimai ant lyno (slackline) 

POI  programa: sukimas ir žongliravimas 

Reversinės kėdės užsiėmimų pristatymas 

BĖGIMAI: 

1 km bėgimo varžybos  13.00-13.30

5 km bėgimo varžybos  13.30-14.20

10 km. bėgimo varžybos 14.20-15.30

Palangos centrinis stadionas, Sporto g. 6 

* LSD Žalgirio žaidynėse dalyvaujančioms komandoms reikalinga išankstinė registracija 

Informacija: Lietuvos asociacijoje „Sportas visiems“, Žemaitės g. 6, Vilnius, El. paštas: info@sportasvisiems.lt;

11.00-14.00

Vytauto ir S.Dariaus ir S. Girėno g. Sankryža 

Startas prie restorano „Gabija“ 

Basanavičiaus g. pabaigoje (jūros link) dešinėje 

pusėje tarp medžių

** organizatoriai pasileika teisę keisti ir pildyti varžybų programą, vietas ir kitą informaciją 

Internete: http://www.sportasvisiems.lt Tel./faksas: 862405085, 860007180

Registracija:

Poilsiautojai ir pavieniai festivalio dalyviai – INFO CENTRE (Jūratės ir Kastyčio skvere )

Registracija sporto rungtims – varžybų vietose vieną valandą prieš kiekvienų varžybų pradžią.

Sutrumpinimai: JK skveras - Jūratės ir Kąstyčio skveras 

11.00-17.00


