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Eilės Nr. Data Renginio pavadinimas Organizatorius 

1 
Sausio mėn. Rajono šaškių, šachmatų ir stalo 

teniso pirmenybės 
Ignalinos kultūros ir sporto centras 
 

2 Sausio-vasario 
mėn. 

Rajono vyrų krepšinio pirmenybės Ignalinos kultūros ir sporto centras 
 

3 Sausio -  
balandžio mėn. 

Rytų Aukštaitijos senjorų krepšinio 
pirmenybės 

Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų 
asociacija 
Ignalinos kultūros ir sporto centras 

4 Sausio-vasario 
mėn. 

Rajono įstaigų sporto žaidynės Ignalinos kultūros ir sporto centras 
 

5 Sausio 16d. Atviros Ignalinos rajono moksleivių 
slidinėjimo pirmenybės skirtos 
Pasaulinei Sniego Dienai paminėti 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 
Lietuvos žiemos sporto centras  
OS klubas „Būdakalnis“  

6 Sausio 26d. Lietuvos mokyklų žiemos žaidynių 
finalinės slidinėjimo varžybos 

Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centras 
Lietuvos žiemos sporto centras  
Ignalinos kultūros ir sporto centras 

7 Vasario 6d. Atviros Ignalinos rajono moksleivių 
biatlono pirmenybės (1etapas) 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 
Lietuvos žiemos sporto centras  

8 Vasario 9-10d. Lietuvos sporto draugijos ,,Žalgiris“ 
kalnų slidinėjimo, snieglenčių sporto 
ir lygumų slidinėjimo varžybos 

Lietuvos sporto draugija  „Žalgiris“ 
Ignalinos kultūros ir sporto centras 
 Lietuvos žiemos sporto centras 

9 Vasario 15d. 
 

Naktinės slidinėjimo varžybos 
„Kopimas į slalomo kalną“ 

Lietuvos žiemos sporto centras  
Ignalinos kultūros ir sporto centras  

10 
 
 

Vasario  16d. 
 
 

Masinės 100 minučių slidinėjimo 
varžybos 
 

Lietuvos žiemos sporto centras  
Ignalinos kultūros ir sporto centras  

11 Vasario 23d. Ignalinos taurės slidinėjimo varžybos Ignalinos kultūros ir sporto centras  
Lietuvos žiemos sporto centras 

12 Vasario  
24-25d. 

Lietuvos jaunių, jaunučių ir  vaikų 
komandinės slidinėjimo pirmenybės 

Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centras 
Ignalinos kultūros ir sporto centras 
Lietuvos žiemos sporto centras 

13 Kovo 6d.  Atviros Ignalinos rajono moksleivių 
biatlono pirmenybės (2 etapas) 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 
Lietuvos žiemos sporto centras 



14 Kovo-
balandžio mėn. 

Rajono 3x3 krepšinio pirmenybės Ignalinos kultūros ir sporto centras 

15 Kovo mėn. Užgavėnių ir žiemos sporto šventė Ignalinos kultūros ir sporto centras 
16 Gegužės mėn. Rajono seniūnijų sporto žaidynės  Ignalinos kultūros ir sporto centras 
17 Birželio mėn. Rajono mažojo futbolo pirmenybės Ignalinos kultūros ir sporto centras 
18 Birželio 23-

24d. 
Joninių šventės sporto  varžybos 
 ( paplūdimio tinklinio, šaškių, 
šachmatų turnyrai) 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 
 

19 Liepos 5-6d. Valstybės dienos minėjimo sportiniai 
renginiai(tenisas, krepšinis 3X3) 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 

20 Rugpjūčio 
mėn. 

„Palūšės regata 2019“ 
(krepšinio 3x3 ir paplūdimio 
tinklinio turnyrai) 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 
Palūšės bendruomenė 
Ignalinos seniūnija 

21 Rugpjūčio 
mėn. 

 

Volkswagen MTB dviračių maratonų 
taurės IV( Ignalinos )  etapas 

Sporto klubas „Vilimeksas“ 
Ignalinos kultūros ir sporto centras 
Sporto klubas „Instinktas“ 

22 Rugsėjo mėn. Sporto klubo „Varnys“ tinklinio 
taurės varžybos 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 
Sporto klubas „Varnys“ 

23 Spalio 19-20d. Futbolo turnyras „Auksinis 
rudenėlis“ 

Ignalinos kultūros ir sporto skyrius 
 

24 Spalio mėn. Lietuvos jaunių, jaunučių, vaikų 
vasaros  slidininkų čempionatas 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 
Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centras 

25 Lapkričio – 
gruodžio mėn. 

Rytų Aukštaitijos regiono senjorų 
krepšinio pirmenybės 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 
Ignalinos krepšinio asociacija 

26 Gruodžio mėn. Kalėdinis 3x3 krepšinio turnyras  Ignalinos kultūros ir sporto centras  
27 Gruodžio mėn. Kalėdinis salės futbolo turnyras  Ignalinos kultūros ir sporto centras  
28 Gruodžio mėn. Kalėdinis tinklinio turnyras Ignalinos kultūros ir sporto centras 
29 Gruodžio mėn. Kalėdinis moksleivių teniso turnyras Ignalinos kultūros ir sporto centras 
30 Gruodžio mėn. Jaunųjų sportininkų penketuko 

apdovanojimų šventė 
Ignalinos kultūros ir sporto centras 
 

 
                        
 
 

 
 
 
 

 


