“Vilties bėgimas - Maratonas 2017”
2017 m. gegužės 18-21 d.
(Atgimimo aikštė, Klaipėda).

GEGUŽĖS 18 D.
15-16 val. - Nike ir Sportland produkcijos prekybinių paviljonų atidarymas (Atgimimo aikštėje).
Paviljonai darbo laikas: gegužės 18 d. nuo 15.00 iki 21.00 val./ gegužės 19-20 d. nuo 10.00 val. iki 21.00 val.
/ gegužės 21 d. nuo 10.00 iki 18.00 val..

GEGUŽĖS 20 D.
12.00 -16.00 val. Atgimimo aikštėje “Vilties treniruočių diena-2017”
Klaipėdos miesto sporto ir sveikatingumo klubų trenerių, asmeninių trenerių treniruotės, ištvermės varžybos,
kūno analizės testavimai, konsultacijos. Treniruočių trukmė 20 – 25 min.
11.00-14.00 val. Danės gatvėje šalia žvejo paminklo “Mažųjų viltie sbėgimas-2017” Auginkime viltį!
3-12 amžiaus vaikai pagal savo amžiaus grupes varžysis bėgimo varžybose 0,4 km trasoje.
12.00-17.00 val. Tarptautinės gimnastikos varžybos “Vilties gimnastika-2017”
Mergaitės (6-10 m) ir neįgalieiji turintys dauno sindromą („Saulės vaikai“). Viesulo sporto centras
(Debreceno g. 48, Klaipėda)
18.00-19.00 val. Koncetras ŠV. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4, Klaipėda)
HIROKO INOUE (vargonai, Rusija - Japonija) ir JIANG SHANGRONG (Baritonas Kinijos Liaudes
Respublika)
GEGUŽĖS 21 D.
8.45 val. - Iškilmingas „Vilties bėgimas-2017” atidarymas:
- juostos perkirpimas, gerb. svečių ir partnerių sveikinimo kalbos: LR Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis ir apaštalinis nuncijus Pedro Lopez Quintana, Klaipėdos m. meras, savivaldybės atstovai,
“Vilties bėgimas - 2017” partnerių atstovai. (Atgimimo aikštė, Klaipėda).
9.00 val. Vilties bėgimo Klaipėdos Maratono (42.195 km.) ir pusės maratono (21.098 km)
STARTAS
10.15 val. pradeda finišuoti pusės maratono (21.098 km) begikai.
FINIŠAS
10.45 -11.25 pusės maratono (21.098 km.) bėgikų apdovanojimas.
APDOVANOJIMAS
11.00 – 12.00 val. Šv. Mišios Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4, Klaipėda)
MIŠIOS

11.45 val. pradeda finišuoti Vilties bėgimo - Klaipėdos maratono (42.195 km.) bėgikai.
FINIŠAS
12.15 – 13.30 val. Vilties bėgimo - Klaipėdos maratono (42.195 km.) bėgikų apdovanojimas.
APDOVANOJIMAS
13.00 val. Vilties bėgimo ir ėjimo dalyvių - 0,75 km. startas, dalyvauja ligoniai, gydytojai, artimieji,
turintys judėjimo negalią asmenys.
STARTAS
13.00 – 14.00 val. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestro koncertas (Atgimimo a.).
KONCERTAS
13.20 val. pradeda Finišuoti 0,75 km. bėgimo ir ėjimo dalyviai.
FINIŠAS
13.45 val. - tūkstančio Vilties balandžių skrydis. Rimvydas Leonauskas – balandininkas iš
Gargždų. BALANDŽIŲ SKRYDIS (Atgimimo a.).
14.00 val. Vilties bėgimo - 10 km. Startas.
STARTAS
14.40 val. pradeda finišuoti 10 km begikai.
FINIŠAS
14.40 – 15.30 val. Vilties bėgimo 10 km. bėgikų apdovanojimas.
APDOVANOJIMAS
15.00 val. Vilties bėgimo - 5 km. Startas.
STARTAS
15.20 val. - pradeda finišuoti 10 km begikai.
FINIŠAS
15.20 – 15.35 val. Vilties bėgimo 5 km. bėgikų apdovanojimas.
APDOVANOJIMAS
16.00 val. - Vilties bėgimo – 2,9 km. Startas.
STARTAS
16.15 val. - pradeda finišuoti 2,9 km begikai.
FINIŠAS
16.15 – 16.35 val. Vilties bėgimo 2,9 km. bėgikų apdovanojimas.
APDOVANOJIMAS
17.00 val. renginio PABAIGA.

