
 
 

„JUDRIOJI MUGĖ“ 

RUGSĖJO 28 D. (PENKTADIENĮ)  

„ŠVYTURIO ARENA“ 

 
Š. m. rugsėjo 28 dieną (penktadienį) „Švyturio arenoje“ organizuojamas jau penktasis tradicinis 

renginys „Judrioji mugė“. Tai vienintelis ir išskirtinis sporto renginys Klaipėdoje, kuris suteikia galimybę vienoje 

vietoje pamatyti ir gyvai susipažinti su Klaipėdos mieste [ir ne tik] veikiančiomis sporto įstaigomis, jų 

kultivuojamomis sporto šakomis bei sporto ir fizinės veiklos galimybėmis. Renginys skirtas vaikams, jaunimui, 

tėveliams, seneliams ir visiems kitiems sportui neabejingiems žmonėms. 

Sporto bendruomenė pasiruošusi pristatyti per 40 Klaipėdoje kultivuojamų sporto šakų. Lankytojai 

turės galimybę tiesiogiai pabendrauti su sporto treneriais, sportininkais, pamatyti sporto kolektyvų parodomąsias 

programas, išbandyti sporto šakų specifiką, pasikonsultuoti su sporto specialistais, sudalyvauti parodomosiose 

treniruotėse bei laimėti prizų renginio metu organizuojamose varžybose. Taip pat renginio lankytojų lauks pažintis 

su būrelių grupe skirta ugdyti mąstymą, kūrybiškumą, auginti asmenybę bei diskusija su Klaipėdos miestą bei Lietuvą 

garsinančiais sportininkais.  

Renginio metu vyks registracija į dailiojo čiuožimo ir ledo ritulio treniruotes, kurios nuo 16 val. vyks 

PC „Akropolis“ ledo arenoje. Taip pat bus galimybė išbandyti ir pajusti azartą lenktyniaujant irklavimo treniruokliais 

„Concept2“ ir dar daug visko... 

Sporto specialistus ir sportininkus nuo 15 val. pakviesime į prof. Alberto Skurvydo seminarą 

"Efektyvaus treniravimo principai".  

 
KIEKVIENAS PASIEKIMAS PRASIDEDA SPRENDIMU PABANDYTI ! 

 

PROGRAMA: 

10:00 – 10:30 Laikas susirinkti (įėjimas nemokamas) 

10:30 - Oficialus renginio atidarymas 

10:45 – 15:00 Užsiėmimai sporto šakų ir būrelių stenduose 

10:45 – 15:00 Atviros parodomosios treniruotės, žaidimai, konkursai 

10:45 – 15:00 Pasirodymai scenoje: Šokių studija „AKREDUS“/Aikido demonstracija/VŠĮ TENDANCE šokėjų 

pasirodymai/ VšĮ „ Klaipėdos šokių akademija“ programa/ Okinava parodomoji programa/ Meninė gimnastika / 

Imtynės / Klaipėdos m. sportinių šokių klubo „Gracija“ Zumba fitness ir Zumba kids programa/ MONDO Šokių 

centras programa/VšĮ Tina Dance programa. 

10:45 – 15:00 Pažintis su VšĮ „8 gidai“ būrelių grupe skirta ugdyti mąstymą, kūrybiškumą, auginti asmenybę 

(Jaunieji lyderiai, Jaunieji architektai, Forumo teatras) 

11:20; 12:20; 13:20 Diskusija su Klaipėdos miestą bei Lietuvą garsinančiais sportininkais 

14:20 – 14:50 2017-2018 m. m. Klaipėdos miesto mokinių žaidynių „Mero taurė“ nugalėtojų apdovanojimai 

14:50 – 15:00 Aktyviausių Judriosios mugės dalyvių apdovanojimai  

15:00 – 18:00 Prof. Alberto Skurvydo seminaras sporto specialistams "Efektyvaus treniravimo principai" * 

12:00; 13:00; 14:00; 15:00 pažintinės ekskursijos po V. Knašiaus KM patalpas Švyturio arenoje** 

16:00 - 21:30 Atviros parodomosios krepšinio treniruotės V. Knašiaus mokyklos salėje (Švyturio arenoje) **  

16:00 – 16:45 Atviros dailiojo čiuožimo treniruotės dailiojo čiuožimo klube „Speigas“ (Akropolio ledo arena)** 

16:45 – 18:00 Atviros ledo ritulio treniruotės ledo ritulio mokykloje „Klaipėdos Baltija“ (Akropolio ledo arena)** 

16:00 – 18:00 Komandinės treniruotės ir lenktynės irklavimo treniruokliais „Concept 2“ *** 

18:00 Renginio pabaiga 

* Išankstinė registracija į renginį https://tickets.paysera.com/lt/event/rugsejo-28-d-prof-alberto-skurvydo-

seminaras-klaipedoje-efektyvaus-treniravimo-principai 

** Registracija tik renginio metu prie sporto šakų stendų 

***Daugiau informacijos apie komandinio irklavimo turnyrą https://www.facebook.com/events/219314305407826/  

https://tickets.paysera.com/lt/event/rugsejo-28-d-prof-alberto-skurvydo-seminaras-klaipedoje-efektyvaus-treniravimo-principai
https://tickets.paysera.com/lt/event/rugsejo-28-d-prof-alberto-skurvydo-seminaras-klaipedoje-efektyvaus-treniravimo-principai
https://www.facebook.com/events/219314305407826/


 
 

 

Asmuo kontaktams:  

LAM renginių organizatorius 

Darius Raišutis +370 606 10 858 


