
Klaipėdos miesto savivaldybėje organizuojamų 2018 metų sporto renginių planas 
 

Renginys Data 
Organizatorius, atsakingas asmuo, 

kontaktai 

Planuojama renginio vieta 

(sporto bazė) 

Sausis 

2017-2018 m. Klaipėdos miesto salės 

futbolo pirmenybės 

2017 m. lapkritis – 2018 m. 

vasaris 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus  

modestas@klff.lt, 8-656 56593 

Didžioji salė (Taikos pr. 61a), 

„KU salė“ (Sportininkų g 13), 

„Stadiono salė“ (Sportininkų g 

46) 

Klaipėdos miesto mokinių sporto 

žaidynės „Mero taurė“ (21 sporto šaka) 
2018 m. sausis - gegužė 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras, 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokykla 

info@klaipedoslam.lt  

Klaipėdos miesto sporto bazės, 

ugdymo įstaigų sporto salės 

„Urbovitos lyga“  

(2017/2018 m. 2 ratas ir finalinis etapas) 

Nuo 2018.01 iki 2018.04 

(Finalai numatomi 04.21 ir 

04.28) 

VšĮ „Klaipėdos sporto projektai“ 

Valentinas Rumiancevas 

860085296 

Dariaus ir Girėno g. 10 (SPVC) 

(Renginio vieta dar bus 

derinama, priklauso nuo sporto 

salės užimtumo) 

„Žemaitijos taurė 2018“ jaunučių ir 

jaunių amžiaus grupė 

2018.01.06 I etapas 

2018.03.03 II etapas 

2018.03.30 finalinis etapas 

Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos 

federacija 
Lengvosios atletikos maniežas 

„Žemaitijos taurė 2018“ vaikų amžiaus 

grupė 

2018.01.20 I etapas 

2018.02.03 II etapas 

2018.03.10 finalinis etapas 

Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos 

federacija 
Lengvosios atletikos maniežas 

Klaipėdos miesto vaikų žiemos plaukimo  

pirmenybės 
2018.01.03-04 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras 

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

jaunučių pirmenybės 
2018.01.10 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla Lengvosios atletikos maniežas 

Klaipėdos miesto gimnazijų, 

progimnazijų ir pagrindinių mokyklų 

jaunučių vaikinų, gim. 2002 m. „Mero 

taurės“ krepšinio pirmenybės 

2018.01.12 – 05.18 
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras, 

V. Knašiaus krepšinio mokykla 
Dubysos g. 10/2 

START 6.1 2018.01.13 
Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 
ScalaDream Klaipėda 

Tarptautinės sportinių šokių varžybos 

„Žingsnio taurė 2018“ 
2018.01.13 

VšĮ „Klaipėdos žingsnis“ 

Martynas Kūra 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 

mailto:modestas@klff.lt
mailto:info@klaipedoslam.lt


Tradicinis bėgimas Girulių televizijos 

bokštas – Klaipėdos savivaldybė 

„Laisvės gynėjų dienai – sausio 13-ąjai 

paminėti“ 

2018.01.14 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokykla 

info@klaipedoslam.lt 

Giruliai - Klaipėda 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

uždarų patalpų čempionatas 
2018.01.16-17 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

federacija 
Lengvosios atletikos maniežas 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

jaunių pirmenybės 
2018.01.16-17 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla Lengvosios atletikos maniežas 

Atviras Klaipėdos miesto plaukimo su 

pelekais čempionatas 
2018.01.28 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Vasaris 

Žinių konkursas – viktorina „100 

Klaipėdos sporto mįslių“ 
2018 m. vasaris -birželis 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokykla 

info@klaipedoslam.lt 

Klaipėdos miesto sportininkų 

namai, S. Daukanto g. 24 

Atviras Lietuvos žiemos plaukimo su 

pelekais čempionatas 
2018.02.09-10 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

START 6.2 2018.02.10 
Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 
ScalaDream, Klaipėda 

Klaipėdos miesto jaunučių - vaikų 

plaukimo pirmenybės skirtos Lietuvos 

100-mečiui paminėti 

2018.02.13-14 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras,  
Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

vaikų pirmenybės 
2018.02.14 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla Lengvosios atletikos maniežas 

Atviras Klaipėdos miesto jaunių iki 15 m. 

sunkiosios atletikos čempionatas skirtas 

Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-mečiui 

paminėti 

2018.02.16 
Klaipėdos sunkiosios atletikos sporto 

klubas 

Klaipėdos sunkiosios atletikos 

sporto klubas 

Veteranų (virš 35 metų) salės futbolo 

turnyras Lietuvos Valstybės atkūrimo 

100-čiui paminėti 

2018.02.17 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus  

modestas@klff.lt, 8-656 56593 

Tadas Karinauskas 

„Stadiono salė“ 

(Sportininkų g 46) 

Klaipėdos taekvondo pirmenybės 2018.02.24 

Taekvondo sporto klubas ,,Cunamis“ 

Giedrius Stanelis 

861514532 

Taikos pr. 61a 

mailto:info@klaipedoslam.lt
mailto:info@klaipedoslam.lt
mailto:modestas@klff.lt


Kovas 

2018 m. Klaipėdos miesto salės futbolo 

Taurės varžybos 
2018 m. kovas 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus 

 modestas@klff.lt, 8-656 56593 

Didžioji salė (Taikos pr. 61a), 

„KU salė“ (Sportininkų g 13), 

„Stadiono salė“ (Sportininkų g 

46) 

XVI-asis A. Fokino atminimo turnyras 2018 m. kovas - balandis 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus  

modestas@klff.lt 8-656 56593 

Klaipėdos centrinio stadiono 

dirbtinės dangos aikštė 

(Sportininkų g 46) 

Klaipėdos miesto jaunimo plaukimo su 

pelekais čempionatas 
2018.03.03 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Klaipėdos miesto jaunių plaukimo su 

pelekais pirmenybės 
2018.03.04 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Meninės gimnastikos klubo „Barbė“ 

tarptautinis XII turnyras 
2018.03.04 

Klaipėdos miesto meninės gimnastikos 

sporto klubas „Barbė“ 

Valentina Bagrijeva 

Klaipėdos kūno kultūros ir 

rekreacijos sporto salė 

Klaipėdos miesto sportinės gimnastikos 

atviras jaunių pavasario čempionatas 
2018.03.09-10 „Viesulo“ sporto centras 

Gimnastikos salė, 

 Debreceno g. 48 

Atviros Klaipėdos miesto jaunių, 

jaunučių dziudo pirmenybės 
2018.03.10 „Viesulo“ sporto centras Pilies g. 2 

Žmonių su negalia šaškių ir šachmatų 

turnyras, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti 

2018.03.10 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokykla 

info@klaipedoslam.lt 

Klaipėdos miesto sportininkų 

namai, S. Daukanto g. 24 

Veteranų (virš 50 metų) salės futbolo 

turnyras Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti 

2018.03.10-11 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus  

modestas@klff.lt, 8-656 56593 

Tadas Karinauskas 

Klaipėdos centrinio stadiono 

dirbtinės dangos aikštė 

(Sportininkų g. 46) 

Veteranų stalo teniso turnyras (Kovo 11-

ąjai paminėti) 
2018.03.11 

Vakarų stalo teniso akademija 
Silverijus Puotkalis 

861688310 

Vakarų stalo teniso akademija 

(Taikos pr. 70, Klaipėda) 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui 

pažymėti skirtas tarptautinis regbio 

turnyras 

2018,03.11 

Klaipėdos miesto regbio klubas „Klaipėdos 

kovas“ 

Donatas Streckis 
Naikupės g. 25A, Klaipėda 

mailto:modestas@klff.lt
mailto:modestas@klff.lt
mailto:info@klaipedoslam.lt
mailto:modestas@klff.lt


Renginys priešmokyklinio ugdymo 

moksleiviams „Bėk, šok, mesk“ 
2018.03.14 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla Lengvosios atletikos maniežas 

Jaunučių vaikinų U16, gim. 2002 m. 

EYBL (Europos jaunimo krepšinio lygos) 

III turas 

2018.03.15-18 V. Knašiaus krepšinio mokykla Dubysos g. 10/2 

Lietuvos stalo teniso jaunių asmeninių 

pirmenybių čempionatas 
2018.03.17-18 

Vakarų stalo teniso akademija 
Silverijus Puotkalis 

861688310 

Vakarų stalo teniso akademija 

(Taikos pr. 70, Klaipėda) 

Klaipėdos moksleivių varžybos KLAF 

taurei laimėti 
2018.03.21-22 Klaipėdos lengvosios atletikos federacija Lengvosios atletikos maniežas 

Jaunučių vaikinų U15, gim. 2003 m. 

EYBL (Europos jaunimo krepšinio lygos) 

III turas 

2018.03.22-25 V. Knašiaus krepšinio mokykla  Dubysos g. 10/2 

Savaitei be patyčių skirti renginiai 

„Gerbkime vieni kitus“ 
2018.03.19-24 

Rytų kovos menų centras 

Egidijus Druskinis  

860790930 

Renginiai vyks skirtingose 

Klaipėdos miesto mokyklose ir 

skirtingose salėse. Planuojama 

apie 10 renginių. 

Sezono atidarymo taurė 2018 2018.03.24-25 

Klaipėdos orientavimosi sporto klubas 

„Kopa“ 

Egidijus Pilybas 

Klaipėdos miškas, Kairių 

miškas 

Kvalifikacinės plaukimo varžybos 2018.03.27 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  
Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Klaipėdos miesto čempionatas. 

Klaipėdos miesto jaunimo - jaunių 

plaukimo čempionatas 

2018.03.29-30 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  
Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Jaunių vaikinų U17, gim. 2001 m. EYBL 

(Europos jaunimo krepšinio lygos) III 

turas 

2018.03.30–04.01 V. Knašiaus krepšinio mokykla Dubysos g. 10/2 

Balandis 

Pavasario stovykla vaikams 2018.04.03-07 

Rytų kovos menų centras 

Dainius Šilingas 

862199530 

Taikos pr. 69 – Turizmo 

mokykla 

Vaikų plaukimo varžybos „Auksinis 

pajūris" 
2018.04.04 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 



Tarptautinis sportinės gimnastikos 

Velykų turnyras 
2018.04.04-06 „Viesulo“ sporto centras 

Gimnastikos salė, 

 Debreceno g. 48 

Tarptautinis 2006 m. gim. moksleivių 9 x 

9 futbolo turnyras  

R. Dambrausko ir V. Ulinausko taurei 

laimėti 

2018.04.05-06 Klaipėdos futbolo mokykla Dubysos g. 10/2 

Magrės taurė (III turas) 2018.04.07 
Vakarų stalo teniso akademija 

Silverijus Puotkalis 
861688310 

Vakarų stalo teniso akademija 

(Taikos pr. 70, Klaipėda) 

START 6.3 2018.04.07 
Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 
ScalaDream, Klaipėda 

Miesto sportinės aerobikos festivalis 

„Vaikai – olimpinės gėlės“ 
2018.04.13 

„Viesulo“ sporto centras 

V. Masiulienė  

865292776 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 

Tarptautinis ledo ritulio turnyras 2018.04.14 
Ledo ritulio mokykla „Klaipėdos Baltija“ 

Audrius +37067019533 
Prekybos centras „Akropolis“ 

Klaipėdos ekomaratonas (pavasario)  2018.04.14 

Klaipėdos miesto bėgikų klubas 

„Maratonas”,  

Jolanta Beržinskienė, tel. 865078706  

Girulių miškas prie Vasaros 

koncertų estrados 

Pasaulio Taurės sportinio nardymo ir 

akvatlono varžybos 
2018.04.14-15 

Pasaulinė povandeninės veiklos federacija, 

Lietuvos plaukimo sporto federacija  

Felicita Vaitkutė 

+370 686 39598 

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Ledo ritulio turnyras 2018.04.15 
Ledo ritulio mokykla „Klaipėdos Baltija“ 

Audrius +37067019533 
Prekybos centras „Akropolis“ 

Žemaitijos regiono asmeninės vaikų 

pirmenybės (III turas) 
2018.04.15 

Vakarų stalo teniso akademija 
Silverijus Puotkalis 

861688310 

Vakarų stalo teniso akademija 

(Taikos pr. 70, Klaipėda) 

Klaipėdos pavasario krosas (tik 

suaugusiųjų gr.) 
2018.04.18 Klaipėdos lengvosios atletikos federacija 

Prie centrinio stadiono 

esančioje aikštėje 

Klaipėdos miesto sportinės gimnastikos 

pavasario jaunučių ir jaunių pirmenybės 
2018.04.20-21 „Viesulo“ sporto centras 

Gimnastikos salė, 

 Debreceno g. 48 

Lietuvos vaikų berniukų U14, gim. 2004 

m. krepšinio čempionato Finalo ketverto 

varžybos 

2018.04.20-22 V. Knašiaus krepšinio mokykla Dubysos g. 10/2 



„Magrės“ taurės finalinės varžybos 2018.04.21 
Vakarų stalo teniso akademija 

Silverijus Puotkalis 
861688310 

Vakarų stalo teniso akademija 

(Taikos pr. 70, Klaipėda) 

Klaipėdos miesto atvirosios smiginio 

pirmenybės 
2018.04.21-22 

Sporto klubas „Harmonija“  

V. Danilevičius 

868777237 

„Amberton“ viešbučio 

„Honolulu“ klubas 

Žemaitijos regiono stalo teniso asmeninių 

vaikų pirmenybių finalas 
2018.04.22 

Vakarų stalo teniso akademija 
Silverijus Puotkalis 

861688310 

Vakarų stalo teniso akademija 

(Taikos pr. 70, Klaipėda) 

Klaipėdos miesto jaunučių-vaikų 

plaukimo pirmenybės 
2018.04.25-26 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras,  

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Baltosios varnelės vaikų taurė 2018.04.28 

Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

Dmitrij Iljušenko 

+37061560330 

ScalaDream, Klaipėda 

Karaliaus Vilhelmo kanalo regata, 

LIF Taurės I etapas. 
2018.04. 28 

Klaipėdos irklavimo centras,  

Lietuvos irklavimo federacija 
 

Atviras Klaipėdos miesto plaukimo su 

pelekais čempionatas 
2018.04.28-29 Klaipėdos „Gintaro" sporto centras 

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Lietuvos tinklinio (sėdint) čempionato I 

turas 
2018.04.28-29 

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija 

Gen. sekr. Irena Burim 

8 655 23865 

Tinklinio sporto salė, Pilies g. 

2A, Klaipėda 

Klaipėdos velomaratonas 2018.04.29 
DSK „Velostreet“ 

Monika Paulikaitė 

Klaipėda (finišas Vasaros 

estrada) 

Gegužė 

Sauliaus Štombergo krepšinio mokykla 2018 m. gegužė 
VšĮ Klaipėdos krepšinio mokykla 

Laimonas Šapkauskas 

Sauliaus Štombergo krepšinio 

aikštelė (Gedminų g. 3) 

Tradicinis tarptautinis mergaičių rankinio 

turnyras R. Avižonio taurei laimėti 
2018 m. gegužė 

Klaipėdos miesto rankinio klubas 

„Klaipėda“ 

Daiva Pakulienė 

„Gilijos“ pradinė ,mokykla 

ir/arba Neptūno sporto salė 

2018 m. LFF III lyga Klaipėdos regiono 

pirmenybės 
2018 m. gegužė – spalis 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus,  

modestas@klff.lt, 8-656 56593 

Klaipėdos centrinio stadiono 

dirbtinės dangos aikštė 

(Sportininkų g. 46) 

mailto:modestas@klff.lt


Klaipėdos miesto pavasario taurių 

čempionatai (Numatomi 3 meistriškumo 

pogrupiai) 

2018 m. gegužė - birželis 

VšĮ „Klaipėdos sporto projektai“ 

Valentinas Rumiancevas 

860085296 

Dariaus ir Girėno g. 10 (SPVC) 

2018 m. Klaipėdos miesto 8x8 futbolo 

pirmenybės 
2018 m. gegužė – spalis 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus, 

 modestas@klff.lt. 8-656 56593 

Klaipėdos centrinio stadiono 

mažoji dirbtinės dangos aikštė 

(Sportininkų g 46) 

Dailiojo čiuožimo vaikų varžybos 

„Kregždutė“ 
2018.05.04 

Dailiojo čiuožimo klubas „Speigas“ 

Edita Dvarionienė 

+37065079079 

Prekybos centro „Akropolis“ 

ledo arena 

Ledo ritulio turnyras 2018.05.05 
Ledo ritulio mokykla „Klaipėdos Baltija“ 

Audrius +37067019533 
Prekybos centras „Akropolis“ 

Tarptautinis graikų – romėnų imtynių 

turnyras Visuomenės ir kariuomenės 

dienai paminėti 

2018.05.05 

Klaipėdos miesto imtynių sporto klubas 

„Kova“ 

A. Ševelkovas, 868640682 

Taikos pr. 61A 

Lietuvos jaunučių pavasario plaukimo 

pirmenybės 
2018.05.11-12 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras 

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Lengvosios atletikos sezono atidarymas 2018.05.11-12 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla 
Klaipėdos miesto centrinis 

stadionas 

Lietuvos jaunučių merginų U 16, gim. 

2002 m. krepšinio čempionato Finalo 

ketverto varžybos 

2018.05.11 – 13 V. Knašiaus krepšinio mokykla Dubysos g. 10/2 

Baltijos šalių plaukimo su pelekais 

čempionatas 
2018.05.11-13 

Lietuvos plaukimo sporto federacija 

Felicita Vaitkutė 

+370 686 39598 

Klaipėdos 50 m baseinas 

Lietuvos plaukimo su pelekais 

čempionatas 
2018.05.11-13 

Lietuvos plaukimo sporto federacija 

Felicita Vaitkutė 

+370 686 39598 

Klaipėdos 50 m baseinas 

START 6.4 2018.05.12 
Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 
ScalaDream, Klaipėda 

Atviros „Viesulo“ sporto centro meninės 

gimnastikos vaikų pirmenybės 
2018.05.12-13 „Viesulo“ sporto centras S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

vaikų pirmenybės 
2018.05.16 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla 

Klaipėdos miesto centrinis 

stadionas 

mailto:modestas@klff.lt


Tarptautinis senjorų krepšinio turnyras 

„Klaipėda Cup 2018“ 
2018.05.17-20 

Sporto klubas „Vakarų viesulas“  

Žilvinas Grublys 
D. Dariaus ir S. Girėno g. 10 

Klaipėdos miesto sportinės gimnastikos 

atviros vaikų pirmenybės 
2018.05.18-19 „Viesulo“ sporto centras 

Gimnastikos salė, 

 Debreceno g. 48 

Tarptautinės sportinės gimnastikos 

varžybos „Vilties gimnastika 2018“ 
2018.05.18-19 „Viesulo“ sporto centras 

Gimnastikos salė. 

 Debreceno g. 48 

Lietuvos jaunučių vaikinų U15, gim. 

2003 m. krepšinio čempionato Finalo 

ketverto varžybos 

2018.05.18-20 V. Knašiaus krepšinio mokykla Dubysos g. 10/2 

Tarptautinės sporto klubo „Harmonija“ 

šaudymo iš lanko pirmenybės 
2018.05.18-20 

Sporto klubas „Harmonija“  

V. Danilevičius 

868777237 

Lankininkų šaudymo salė 

(Smiltynė) 

51-asis tarptautinis „Gintarinio prizo“ 

turnyras 
2018.05.18-21 

Klaipėdos sporto klubas „Amber Gym“, 

Darius Daubaras 
Viešbučio „Aurora“ salė 

Klaipėdos Olimpiečių taurė 2018.05.19 Klaipėdos lengvosios atletikos federacija Klaipėdos centrinis stadionas 

Atviros baidarių – kanojų irklavimo 

pirmenybės 
2018.05.19 Klaipėdos irklavimo centras  

Tarptautinis laisvųjų imtynių  

R. Pauliukonio turnyras 
2018.05.19 „Viesulo“ sporto centras S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 

Taekvondo tarptautinis turnyras „Baltijos 

taurė“ 
2018.05.19 „Viesulo“ sporto centras Taikos per. 61A 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

jaunių pirmenybės ir jaučių 

žaidynės/pirmenybės 

2018.05.21-22 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla 
Klaipėdos miesto centrinis 

stadionas 

XII tradicinis – tarptautinis bokso 

turnyras „Gintarinė pirštinė“ Klaipėda - 

2018 Europos sporto miestas 

2018.05.24-26 

Bokso sporto klubas „Čempionas“ 

Eugenijus Vaitkus,  

865078702, cempionklubas@gmail.com   

Sporto rūmai (S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 10) 

Tarptautinės imtynių varžybos (vaikai, 

jaunučiai, jauniai) 
2018.05.25 „Viesulo“ sporto centras Kretingos g. 23 

ScalaDream bouldering festival 2018.05.25-26 

Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 

Tatjana Kochetkova +37061254155 

ScalaDream, Klaipėda 

Lietuvos vaikų vasaros plaukimo 

pirmenybės 
2018.05.25-26 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras 

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

mailto:cempionklubas@gmail.com


Tarptautinis Aikido seminaras vaikams ir 

suaugusiems 
2018.05.26-27 

Rytų kovos menų centras 

Dainius Šilingas 

862199530 

Bangų g. 5A „Kultūros 

fabrikas“ palėpės salė 

 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcijos buriavimo taurė (Las, Lar, 4,7, 

Opt) 

2018.05.26 -27 
VšĮ „Žiemys“,  

Agnė Dalangauskienė  

+37068257542  

Drevernos prieplauka, Kuršių 

marios 

„Gintaro" sporto centro "Pirmojo starto" 

plaukimo varžybos 
2018.05.28  Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras 

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Klaipėdos miesto vaikų - jaunučių 

plaukimo čempionatas 
2018.05.30-31 

Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras 

Violeta Paulauskienė 

+370 46 410968 

Klaipėdos 50 m baseinas 

Birželis 

Klaipėdos regiono atviras pliažo tinklinio 

mėgėjų čempionatas 

3 etapai kiekvieną vasaros 

mėnesį 

VŠĮ Klaipėdos pliažo tinklinio klubas, 

Andrius Dumbauskas 

2a Melnragė, paplūdimio 

tinklinio aikštynas. 

Klaipėdos miesto vaikų darželių 

auklėtinių „MINI“ krepšinio turnyras 
2018.06.01 V. Knašiaus krepšinio mokykla Dubysos g. 10/2 

Tarptautinis tradicinis XI meninės 

gimnastikos turnyras 

„ KREGŽDUTĖS - 2018“ 

2018.06.01-03 

Meninės gimnastikos klubas „Kregždutės 

skrydis“  

Renata Tankevičienė 

Tel. 8 673 78476 

Klaipėdos kūno kultūros ir 

rekreacijos centro sporto salėje  

(Dariaus ir Girėno g. 10, 

Klaipėda) 

„Vaikų gynimo dienos futbolo turnyras“  2018.06.01 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus,  

modestas@klff.lt, 8-656 56593 

Marius Komovas 

Klaipėdos centrinio stadiono 

dirbtinės dangos aikštė 

(Sportininkų g 46) 

UNICEF vaikų bėgimas 2018.06.02 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokykla 

info@klaipedoslam.lt 

Klaipėdos vasaros estrada 

Lietuvos jaunučių sporto žaidynės 2018.06.02-04 

Lietuvos sunkiosios atletikos federacija, 

Klaipėdos sunkiosios atletikos sporto 

klubas 

Klaipėdos miesto centrinio 

stadiono sporto salė 

93-tasis Lietuvos vyrų ir 16-tasis 

Lietuvos moterų sunkiosios atletikos 

čempionatai „Klaipėda - Europos sporto 

miestas 2018" taurei laimėti 

2018.06.02-04 

Lietuvos sunkiosios atletikos federacija, 

Klaipėdos sunkiosios atletikos sporto 

klubas 

Klaipėdos miesto centrinio 

stadiono sporto salė 

mailto:modestas@klff.lt
mailto:info@klaipedoslam.lt


Tarptautinis turnyras „Grand Prix 

Klaipėda 2018“ 
2018.06.02-04 

Lietuvos sunkiosios atletikos federacija, 

Klaipėdos sunkiosios atletikos sporto 

klubas 

Klaipėdos m. centrinio 

stadiono sporto salė 

Vilties yrių regata,  

Atviras Klaipėdos miesto čempionatas 
2018.06.03 

Klaipėdos irklavimo centras, Šv. 

Pranciškaus onkologinis centras 
 

Vasaros stovyklos vaikams ir 

suaugusiems 

2018.06-.04-08 

2018.07.09-13 

2018.08.06-10 

Rytų kovos menų centras 

Dainius Šilingas 

862199530 

Pervalkos g. 1, Pervalka, 

Klaipėdos Apskritis 

Atviras Klaipėdos miesto čempionatas, 

jaunių - jaunimo vasaros plaukimo 

čempionatas 

2018.06.07-08 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras Klaipėdos 50 m baseinas 

„Meškų Smėlio Stovykla” 2018.06.08-10 

Sporto klubas „Marių Meškos”,  

Artūras Petrauskas, 

+37065377992 

(Dar nenuspręsta ar 

Klaipėdoje) 

Europos Taurės jaunučių C, D grupių 

plaukimo su pelekais varžybos 
2018.06.08-10 

Pasaulinė povandeninės veiklos federacija, 

Lietuvos plaukimo sporto federacija  

Felicita Vaitkutė 

+370 686 39598 

Klaipėdos 50 m baseinas 

„Klaipėda Jazz Dancer“ regata 2018.06.09 
VšĮ „Žiemys“,  

Agnė Dalangauskienė +37068257542  

Drevernos prieplauka, Kuršių 

marios 

Fizinio aktyvumo skatinimas Klaipėdos 

mieste 
2018.06.09 

VšĮ sporto klubas „Klaipėdos lankininkai“ 

Lenardas Bernotas, +37061440691 

Laila Kuzmienė, +37061579909 

Smiltynės g. 13, 

Klaipėda 

Lietuvos neįgaliųjų biliardo (pulo) 

čempionatas 
2018.06.09-10 

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija 

Gen. Sekr. Irena Burim 

Tel. 8 655 23865, El.p. 

sportof@yahoo.com  

www.lnsf.lt 

Biliardo klubas „Black Ball“ 

H. Manto 31, Klaipėda 

Klaipėdos rajono mero taurė 2018.06.10 
VšĮ „Žiemys“,  

Agnė Dalangauskienė +37068257542  

Drevernos prieplauka, Kuršių 

marios 

Lietuvos U14 paplūdimio tinklinio 

čempionatas 
2018.06.12-13 

VŠĮ Klaipėdos pliažo tinklinio klubas 

(kartu su Lietuvos tinklinio federacija), 

Andrius Dumbauskas 

2a Melnragė, paplūdimio 

tinklinio aikštynas. Esant 

blogam orui varžybos 

perkeliamos į aikštyną 

Klaipėdos poilsio parke 

mailto:sportof@yahoo.com


Lietuvos vaikų - jaunučių plaukimo 

čempionatas 
2018.06.14-15 

Lietuvos plaukimo federacija 

+370 46 410968 
Klaipėdos 50 m baseinas 

BMW jaunimo taurė (Opt, Las, Lar, Las 

4.7) 
2018.06.15-17 

VšĮ „Žiemys“,  

Agnė Dalangauskienė +37068257542  

Drevernos prieplauka, Kuršių 

marios 

Atviros, pažintinės trijų dienų vaikų 

krepšinio treniruotės Klaipėdos miesto 

vaikams 

2018.06.15-17 V. Knašiaus krepšinio mokykla Dubysos g. 10/2 

„Pasaulio futbolo čempionato fanzonos“ 2018.06.15-07.14 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus,  

modestas@klff.lt, 8-656 56593 

Romualdas Jonaitis 

Planuojama miesto centre 

VII Tarptautinės plaukimo varžybos 

„Vilties plaukimas 2018" 
2018.06.16 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras Klaipėdos 50 m baseinas 

„Plaukiame visi“ 2018.06.16 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras Klaipėdos 50 m baseinas 

START 6.5 2018.06.16 
Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 
ScalaDream, Klaipėda 

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ mažoji 

„Makabiada“, skirta Klaipėdos miesto ir 

visos Lietuvos žydams 

2018.06.17 

Lietuvos sporto klubas „Makabi“ 

Klaipėdos sekcija 

Feliksas Puzemskis 

 

Tarptautinės plaukimo varžybos 

„Klaipėda - 2018" 
2018.06.19-20 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras 

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Lietuvos U16 paplūdimio tinklinio 

čempionatas 
2018.06.20-21 

VŠĮ Klaipėdos pliažo tinklinio klubas 

(kartu su Lietuvos tinklinio federacija), 

Andrius Dumbauskas 

2a Melnragė, paplūdimio 

tinklinio aikštynas. Esant 

blogam orui varžybos 

perkeliamos į aikštyną 

Klaipėdos poilsio parke 

Atviras Klaipėdos miesto aerobinės 

gimnastikos čempionatas Olimpinei 

dienai paminėti 

2018.06.23 „Viesulo“ sporto centras Taikos pr. 61A 

Tarptautinės karatė kiokušin „Baltijos 

taurė“ varžybos 
2018.06.25 

Klaipėdos kiokušin karatė klubas 

„Shodan“ 
Švyturio arena 

Lietuvos jaunių - jaunimo vasaros 

plaukimo čempionatas 
2018.06.28-29 

Lietuvos plaukimo federacija 

Emilis Vaitkaitis 

+370 657 58542 

Klaipėdos 50 m 

baseinas/Alytus? 

mailto:modestas@klff.lt


Liepa 

Molas Longboard Classic 2018 

Ilgųjų banglenčių tarptautinės 

varžybos 

2018 m. liepa 

VšĮ ‚Banglentė“ 

Tomas Ūksas 

+370 686 02356, info@banglente.com  

Melnragės 

paplūdimys 

prie molo 

Jūros šventės 3x3 gatvės krepšinio 

turnyras 
2018 m. liepa 

VšĮ Klaipėdos krepšinio mokykla 

Laimonas Šapkauskas 

Klaipėdos kruizinių laivų 

terminalas 

Sportinių šokių stovykla 2018 m. liepa VšĮ „Klaipėdos žingsnis“  

Klaipėdos maratonas 2018.07.01 
VšĮ „Ponas maratonas“ 

Donatas Gedrimas 
Smiltynė 

Japonų kultūros dienos 
2018.07.01 

2018.07.15 

Rytų kovos menų centras 

Dainius Šilingas 

862199530 

Bangų g. 5A „Kultūros 

fabrikas“ vasaros terasa ir 

Japonų sodas Kretingoje 

Tarptautinė ledo ritulio stovykla 2018.07.02-12 
Ledo ritulio mokykla „Klaipėdos Baltija“ 

Audrius +37067019533 

Prekybos centras „Akropolis“ 

Prie jūros 

"Limarko" taurė (Opt, Las, Lar, Las 4,7) 2018.07.06-08 
VšĮ „Žiemys“,  

Agnė Dalangauskienė +37068257542 

Drevernos prieplauka, Kuršių 

marios 

Tarptautinis vaikų futbolo turnyras 

„Klaipėdos taurė“ 
2018.07.07-10 Klaipėdos miesto futbolo klubas „Baltai“ 

Klaipėdos miesto centrinis 

stadionas 

Klaipėdos miesto  lengvosios atletikos 

čempionatas 
2018.07.13-14 Klaipėdos lengvosios atletikos federacija Klaipėdos centrinis stadionas 

START 6.6 2018.07.14 
Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 
ScalaDream, Klaipėda 

Lietuvos atvirojo veteranų čempionato 

etapas, amžiaus grupės 40+ ir 50+ 
2018.07.15 

VŠĮ Klaipėdos pliažo tinklinio klubas, 

Andrius Dumbauskas 

2a Melnragė, paplūdimio 

tinklinio aikštynas 

MIX pliažo tinklinio turnyras (mišrios 

poros) „Mažoji taurė“ 
2018.07.21 

VŠĮ Klaipėdos pliažo tinklinio klubas, 

Andrius Dumbauskas 

2a Melnragė, paplūdimio 

tinklinio aikštynas 

MIX pliažo tinklinio turnyras (mišrios 

poros) „Didžioji taurė“ 
2018.07.21 

VŠĮ Klaipėdos pliažo tinklinio klubas, 

Andrius Dumbauskas 

2a Melnragė, paplūdimio 

tinklinio aikštynas 

Tarptautinis paplūdimio lėkščiasvydžio 

turnyras “SUN BEAM 2018” 
2018.07.21-22 

Sporto klubas „Marių Meškos”  

Artūras Petrauskas 

+37065377992 

Smiltynė (paplūdimys ties 

naująja perkėla) 

„Paplūdimio futbolo turnyras II 

Melnragėje“ 
2018.07.21-22 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus,  

modestas@klff.lt, 8-656 56593 

II Melnragės paplūdimys 

mailto:info@banglente.com
mailto:modestas@klff.lt


Tradicinis Klaipėdos šachmatų festivalis 

„Jūros šventė 2018“, skirtas pagerbti 

Boriso Rumiancevo atminimą 

2018.07.23-29 Šachmatų klubas „Bokštas“ 
Klaipėdos „Aurora“ viešbutis 

(Renginio vieta tikslinama dar) 

Klaipėdos miesto Jūros šventės didžioji 

regata. 
2018.07.27 Klaipėdos irklavimo centras Klaipėda, Danės upė 

Žvejo dienos regata. 

Atviras Klaipėdos m. jaunių, jaunučių ir 

vaikų čempionatas. 

2018.07.29 
Klaipėdos irklavimo centras, Lietuvos 

baidarių ir kanojų irklavimo federacija 
 

Rugpjūtis 

Molas Surf Jam 2018 

Jaunimo banglenčių varžybos 
2018 m. rugpjūtis 

VšĮ „Banglentė“ 

Tomas Ūksas 

+370 686 02356, info@banglente.com  

Melnragės 

paplūdimys 

prie molo 

Tarptautinis rankinio turnyras plk. ltn. R. 

Baltušiui atminti  
2018 m. rugpjūtis 

Klaipėdos miesto rankinio klubas 

„Dragūnas“ 

Artūras Juškėnas 

Taikos pr. 61A 

Vaikų gatvės rankinio festivalis 2018 m. rugpjūtis 
Klaipėdos rankininkių klubas 

Jovita Mikalauskienė 

Švyturio arenos prieigos 

(stovėjimo aikštelė) 

Šeimų paplūdimio tinklinio turnyras 2018.08.05 
VŠĮ Klaipėdos pliažo tinklinio klubas, 

Andrius Dumbauskas 

2a Melnragė, paplūdimio 

tinklinio aikštynas 

Žmonių su negalia sporto festivalis 2018.08.11 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokykla 

info@klaipedoslam.lt 

Klaipėdos miesto stadionas 

Atviras jaunių ir jaunučių akademinio 

irklavimo čempionatas 
2018.08.11-12 Klaipėdos irklavimo centras  

Ledo ritulio stovykla 2018.08.15-21 
Ledo ritulio mokykla „Klaipėdos Baltija“ 

Audrius +37067019533 

Prekybos centras „Akropolis“, 

„Versmės“ mokyklos stadionas 

Tarptautinis badmintono turnyras 2018.08.16-19 „Viesulo“ sporto centras Taikos pr. 61A 

Tarptautinės šaudymo iš lanko varžybos 

„Klaipėdos taurė“ 
2018.08.18-19 

VšĮ sporto klubas „Klaipėdos lankininkai“ 

Lenardas Bernotas, +37061440691 

Laila Kuzmienė, +37061579909 

Smiltynės g. 13, 

Klaipėda 

VSTA tarptautinis stalo teniso turnyras 

„KLAIPĖDA OPEN“ 
2018.08.18-19 

Vakarų stalo teniso akademija 
Silverijus Puotkalis 

861688310 

Vakarų stalo teniso akademija 

(Taikos pr. 70, Klaipėda) 

Vaikų teniso turnyras „Vilties tenisas“ 2018.08.25-26 
Teniso klubas „Kogas“ 

Artūras Krasnovas 
„Vilties“ teniso aikštynas 

mailto:info@banglente.com
mailto:info@klaipedoslam.lt


Vaikų futbolo turnyras  

„Sugrįžkime į mokyklą“ 

 

2018 m. rugpjūčio pabaiga 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus,  

modestas@klff.lt, 8-656 56593 

Klaipėdos centrinio stadiono 

dirbtinės dangos aikštė 

Rugsėjis 

Tradicinis tarptautinis teniso turnyras 

Adolfo Krizonio taurei laimėti 
2018 m. rugsėjis 

Baltic Tennis Club 

Jonas Bičkus 

Klaipėdos skulptūrų parko 

teniso aikštynas 

„Urbovitos lyga“ (2018/2019 m. sezono 

pradžia, 1 ratas) 
2018 m. rugsėjis - gruodis 

VšĮ „Klaipėdos sporto projektai“ 

Valentinas Rumiancevas 860085296 
Dariaus ir Girėno g. 10 (SPVC) 

Rytų kovos menų centro atvirų durų 

dienos 
2018.09-10 

Rytų kovos menų centras 

Dainius Šilingas 

862199530 

Minijos g. 2, III korpusas, 5 

aukštas; 

Statybininkų prospektas 2 a., 

už Eduardo Balsio menų 

gimnazijos; 

Simonaitytės g. 2, Versmės 

pagrindinė mokykla; 

Taikos pr. 69, Klaipėdos 

Turizmo mokykla; 

Panevėžio g. 3, Atžalynas 

darželis 

Lėkščiasvydžio turnyras „Meškų Iššūkis 

2018” 
2018.09.02 

Sporto klubas „Marių Meškos” 

Artūras Petrauskas 

+37065377992 

Dar nenuspręstas konkretus 

stadionas 

V. Knašiaus krepšinio mokyklos atvirų 

durų diena 
2018.09.02-07 V. Knašiaus krepšinio mokykla Dubysos g. 10/2 

Tarptautinės Klaipėdos miesto šaudymo 

iš lanko pirmenybės 
2018.09.07-09 

Sporto klubas „Harmonija“  

V. Danilevičius 

868777237 

Lankininkų šaudymo salė 

(Smiltynė) 

START 6.7 2018.09.08 
Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 
ScalaDream, Klaipėda 

Berniukų U14, gim. 2004 m. Tarptautinis 

„V. Knašiaus taurės“ krepšinio turnyras 
2018.09.14-16 V. Knašiaus krepšinio mokykla Dubysos g. 10/2 

„Šeimų futbolo turnyras“ 2018.09.15 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus,  

Klaipėdos centrinio stadiono 

dirbtinės dangos aikštė 

(Sportininkų g 46) 

mailto:modestas@klff.lt


modestas@klff.lt, 8-656 56593 

Marius Komovas 

Klaipėdos "Gintaro" sporto centro 

kvalifikacinės plaukimo varžybos 
2018.09.19 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras 

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Klaipėdos apskrities atviros lengvosios 

atletikos vaikų pirmenybės 
2018.09.21 

Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos 

federacija 
Klaipėdos centrinis stadionas 

Tradicinis tarptautinis pėsčiųjų žygis 

„Pėsčiomis pajūriu 18: Klaipėda“ 
2018.09.22-23 

VšĮ „TrenkTuras“ 

Deividas Urbonavičius 

+37069841848 

Sporto ir sveikatingumo bazė 

(Smiltynės g. 13A, Klaipėda) 

Susipažink su ledo rituliu 2018.09.23 
Ledo ritulio mokykla „Klaipėdos Baltija“ 

Audrius +37067019533 
Prekybos centras „Akropolis“ 

Klaipėdos rudens krosas (tik suaugusiųjų 

gr.) 
2018.09.25 Klaipėdos lengvosios atletikos federacija 

Prie centrinio stadiono 

esančioje aikštėje 

Tarptautinis moterų „VIKINGŲ LOTO 

TAURĖS“ krepšinio turnyras  
2018.09.27-30 V. Knašiaus krepšinio mokykla Dubysos g. 10/2 

Judrioji mugė 2018.09.28 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokykla 

info@klaipedoslam.lt 

Švyturio arena, Dubysos g. 10 

Fotografijų apie Klaipėdos sportininkus 

paroda 
2018.09.28 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokykla 

info@klaipedoslam.lt 

Švyturio arena, Dubysos g. 10 

START 6.8 2018.09.29 
Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 
ScalaDream, Klaipėda 

Spalis 

Tarptautinis teniso turnyras „Klaipėda 

Autumn Open“ 
2018 m. spalio pabaiga 

VšĮ „Klaipėdos teniso akademija“ 

Darius Gricius 
Carlsberg teniso arena 

Žemaičių taurė. Ilgo nuotolio regata 2018.10.06 Klaipėdos irklavimo centras 
 

 

Tradicinė tarptautinė 50-oji Danės regata 2018.10.12-14 Klaipėdos irklavimo klubas Klaipėda, Danės upė 

43-as tarptautinis turnyras „Lithuania cup 

open“ 
2018.10.12-15 

Klaipėdos sporto klubas „Amber Gym“, 

Darius Daubaras 
Viešbučio „Aurora“ salė 

Sezono uždarymo varžybos 2018.10.13 
VšĮ „Žiemys“,  

Agnė Dalangauskienė +37068257542 

Drevernos prieplauka, Kuršių 

marios 

mailto:modestas@klff.lt
mailto:info@klaipedoslam.lt
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Tarptautinės varžybos „Gintarinė 

jūrmylė“ 
2018.10.13 

Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos 

federacija, Klaipėdos miesto bėgimo 

sporto klubas „Gintarinė jūrmylė“ 

Linas Bružas 

 linas767@gmail.com, 860840931 

Sveikatingumo ir sporto bazė. 

Smiltynės g. 13 

Atviras Klaipėdos miesto ilgų nuotolių 

plaukimo su pelekais čempionatas 
2018.10.13 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras Klaipėdos 50 m baseinas 

Tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras 

„Mūsų viltys“ 
2018.10.13-14 

Klaipėdos miesto laisvųjų imtynių sporto 

klubas „Laisvūnas“ 

S. Kasimovas 869931173 

A. Iljinas 865222788 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 

Prisijunk prie mūsų 2018-10-14 
Ledo ritulio mokykla „Klaipėdos Baltija“ 

Audrius +37067019533 
Pc Akropolis 

Tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras 

„Klaipėda 2018“ 
2018.10.19-20 

Klaipėdos sunkiosios atletikos sporto 

klubas 

Klaipėdos sunkiosios atletikos 

sporto klubas 

Klaipėdos miesto sportinės gimnastikos 

vyrų, jaunių ir jaunučių rudens 

pirmenybės 

2018.10.19-20 „Viesulo“ sporto centras 
Gimnastikos salė, 

 Debreceno g. 48 

Atviros Klaipėdos miesto jaunučių 

plaukimo su pelekais pirmenybės 
2018.10.20 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras 

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Vilties laipiojimas 2018.10.20 

Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

Trofim Teriochin 

+37061651528 

ScalaDream, Klaipėda 

Vaikų salės futbolo turnyras „Stabdyk 

nusikalstamumą“ 
2018.10.22. 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus,  

modestas@klff.lt, 8-656 56593 

Marius Komovas 

„KU salė“ (Sportininkų g 13) 

Klaipėdos miesto sprinto plaukimo taurė 2018.10.25 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras 
Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokyklos vaikų (2005 g. m. ir jaunesnių) 

varžybos 

2018.10.25 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla Lengvosios atletikos maniežas 

mailto:linas767@gmail.com
mailto:modestas@klff.lt


„Gintaro" sporto centro mokinių ilgų 

(800 l./st., 1500 l./st.) nuotolių plaukimo 

varžybos 

2018.10.26 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras Klaipėdos 50 m baseinas 

Atviros Klaipėdos miesto dziudo 

pirmenybės 
2018.10.27 „Viesulo“ sporto centras Taikos pr. 61A 

Atviras Klaipėdos miesto sportinės 

gimnastikos merginų jaunučių rudens 

čempionatas 

2018.10.26-27 „Viesulo“ sporto centras 
Gimnastikos salė, 

 Debreceno g. 48 

III vaikų plaukimo varžybos „Linksmasis 

delfinas" 
2018.10.29 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Lapkritis 

2018-2019 m. Klaipėdos miesto salės 

futbolo pirmenybės 

2018 m. lapkritis – 2019 m. 

vasaris 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo 

federacija 

Modestas Jackus, modestas@klff.lt  

8-656 56593 

Didžioji salė 

(Taikos pr. 61a), 

„KU salė“ (Sportininkų g 13) 

„Stadiono salė“ 

(Sportininkų g 46) 

Uždarų patalpų irklavimo varžybos 

„GIGO TAURĖ“ 
2018 m. lapkričio mėn. 

Asociacija irklavimo klubas „Gigas“,  

D. Raišutis, mob. 860610858, el.p. 

d.raisutis@gmail.com 

Dariaus ir Girėno g. 10, 

Klaipėda 

(arba Klaipėdos lengvosios 

atletikos maniežas) 

Klaipėdos ekomaratonas (rudens)  

 

2018.11.03 

 

Klaipėdos miesto bėgikų klubas 

“Maratonas”,  

Jolanta Beržinskienė, tel. 865078706  

Girulių miškas prie vasaros 

koncertų estrados 

Klaipėdos miesto vaikų žiemos plaukimo 

pirmenybės 
2018.11.06-07 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Dailiojo čiuožimo vaikų varžybos 

„Speigas“ 
2018.11.07 

Dailiojo čiuožimo klubas „Speigas“ 

Edita Dvarionienė 

+37065079079 

Prekybos centro „Akropolis“ 

ledo arena 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokyklos keturkovės varžybos 
2018.11.07 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla Lengvosios atletikos maniežas 

Lietuvos atskirų veiksmų sunkiosios 

atletikos čempionatas 
2018.11.09-10 

Lietuvos sunkiosios atletikos federacija, 

Klaipėdos sunkiosios atletikos sporto 

klubas 

Klaipėdos miesto centrinio 

stadiono sporto salė 

Kaboriai IV 2018.11.10 
Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 
ScalaDream, Klaipėda 

mailto:modestas@klff.lt
mailto:d.raisutis@gmail.com


Tarptautinės bėgimo varžybos AB 

„Smiltynės perkėla“ krosas ir Lietuvos 

lengvosios atletikos kroso taurės finalinis 

etapas 2018 

2018.11.10 
Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

sporto klubas „Nikė“ 

Kuršių nerijos nacionalinis 

parkas 

Tarptautinės „Gintaro“ taurės pirmenybės 2018.11.11-12 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras Klaipėdos 50 m baseinas 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokyklos vaikų (2005 g. m. ir jaunesnių) 

varžybos 

2018.11.15 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla Lengvosios atletikos maniežas 

Atviras Klaipėdos miesto sportinės 

gimnastikos merginų jaunių rudens 

čempionatas 

2018.11.15-17 „Viesulo“ sporto centras 
Gimnastikos salė, 

 Debreceno g. 48 

Aikido seminaras vaikams ir 

suaugusiems 
2018.11.17-18 

Rytų kovos menų centras 

Dainius Šilingas 

862199530 

Bangų g. 5A „Kultūros 

fabrikas“ palėpės salė 

Tradicinė vakarų Lietuvos karate 

Kyokushin taurė 
2018.11.20 

Sporto klubas „Okinava“ 

Diana Mačiūtė 

Klaipėdos kūno kultūros ir 

rekreacijos sporto salė 

Klaipėdos miesto „Žalgirio“ smiginio 

varžybos 
2018.11.22-23 

Sporto klubas „Harmonija“  

V. Danilevičius 

868777237 

Viešbučio „Amberton“ 

„Honolulu“ klubas 

„Žuvėdros“ tinklinio (sėdint)  Taurės 

turnyras 
2018.11.24 

Klaipėdos miesto žmonių su fizine negalia 

sporto klubas „Žuvėdra“ 

Darius Žiaučyna, tel. 8 672 28848 

Tinklinio sporto salė Pilies g. 

2A, Klaipėda 

Baltosios varnelės vaikų taurė 2018.11.24 

Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 

Dmitrij Iljušenko 

+37061560330 

ScalaDream, Klaipėda 

Klaipėdos taurės plaukimo varžybos 2018.11.29-30 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  
Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Baltijos miestų sąjungos aerobinės 

gimnastikos varžybos „Klaipėda Open - 

2018“ 

2018.11.29-12.02 

Klaipėdos miesto sportinių šokių klubas 

„Gracija“ 

V. Masiulienė 865292776 

Taikos pr. 61A 

XII Tarptautinis tinklinio  

V. Margienės taurės turnyras 
2018.11.30-12.02 

Klaipėdos miesto sporto klubas „Viesulas“ 

Julija Stankevičiūtė 8-600 69727, Diana 

Žlibinienė 8-686 74801, Gražina Bunkienė 

8-676 27280 

Klaipėda, LCC Universiteto 

sporto salė 



Gruodis 

Sportinių šokių varžybos 2018 m. gruodis VšĮ „Klaipėdos žingsnis“ „Žalgirio“ sporto rūmai 

Žmonių su negalia sporto šventė skirta 

Pasaulinei žmonių su negalia dienai 

paminėti 

2018.12.03 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokykla 

info@klaipedoslam.lt 

Klaipėdos miesto lengvosios 

atletikos maniežas 

Atviras Klaipėdos miesto sportinės 

gimnastikos atskirų prietaisų čempionatas 
2018.12.07-08 „Viesulo“ sporto centras 

Gimnastikos salė, 

Debreceno g. 48 

Tarptautinis turnyras ,,Klaipėda Open 

2018“ 
2018.12.08 

Taekwondo sporto klubas ,,Cunamis“  

Giedrius Stanelis 

861514532 

Taikos pr. 61a 

START 6.9  2018.12.08 
Laipiojimo uolomis centras „ScalaDream“ 

+370 605 03360 
ScalaDream, Klaipėda 

Tarptautinės meninės gimnastikos 

varžybos „Baltijos žvaigždutės 2018“ 
2018.12.08-09 „Viesulo“ sporto centras S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 

Tarptautinės lengvosios atletikos 

varžybos „Maniežo taurė 2018“ 
2018.12.09-10 Klaipėdos lengvosios atletikos federacija Lengvosios atletikos maniežas 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokyklos vaikų (2005 g. m. ir jaunesnių) 

varžybos 

2018.12.13 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla Lengvosios atletikos maniežas 

Tarptautinis vaikų rankinio turnyras 

„Avižonio taurė 2018“ 
2018.12.14-16 „Viesulo“ sporto centras Taikos pr. 61A 

Kalėdinis tarptautinis ledo ritulio turnyras 2018.12.16 
Ledo ritulio mokykla „Klaipėdos Baltija“ 

Audrius +37067019533 
Prekybos centras „Akropolis“ 

Labdaringas kalėdinis bėgimas 

„Padovanok senjorams Kalėdas“ 
2018.12.16 Lietuvos verslo kolegija  

Kalėdinės dailiojo čiuožimo  varžybos 2018.12.19 
Dailiojo čiuožimo klubas „Speigas“ 

Edita Dvarionienė, +37065079079 

Klaipėdos PC „Akropolis“ ledo 

arena 

Klaipėdos miesto sportinės gimnastikos 

vaikų pirmenybės 
2018.12.19-20 „Viesulo“ sporto centras 

Gimnastikos salė, 

 Debreceno g. 48 

Klaipėdos miesto sporto apdovanojimai 2018.12.20 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

mokykla 

info@klaipedoslam.lt 

Klaipėdos miesto koncertų 

salė, Šaulių g. 36 

Klaipėdos miesto Kalėdinės plaukimo su 

pelekais varžybos 
2018.12.21 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras 

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

mailto:info@klaipedoslam.lt
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Kalėdinis sunkiosios atletikos turnyras 2018.12.21 
Klaipėdos sunkiosios atletikos sporto 

klubas  

Klaipėdos sunkiosios atletikos 

sporto klubas 

Naujametinės Klaipėdos lengvosios 

atletikos mokyklos vaikų varžybos 
2018.12.21 Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla Lengvosios atletikos maniežas 

Atvirų durų diena „Pamokėlė 

pradedantiesiems” 
2018.12.23 

Ledo ritulio mokykla „Klaipėdos Baltija“ 

Audrius +37067019533 
Prekybos centras „Akropolis“ 

Stalo teniso A. Drevinsko atminimo 

taurės varžybos 
2018.12.25 „Viesulo“ sporto centras  

„Pirmo starto" Kalėdinės plaukimo 

varžybos 
2018.12.27 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Tradicinės plaukimo varžybos 

"Plaukimas į Naujus Metus" 
2018.12.27-28 Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras  

Klaipėdos „Gintaro“ sporto 

centro baseinas (25 m) 

Data nenustatyta 

Baltijos Taurė 2018 2018. ,,Cunamis“ 861514532 Taikos pr. 61a 

 


