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Gegužės 29 dieną Giruliuose buvo pakelta Lietuvos šaulių sąjungos vėliava - paskelbta apie
jaunųjų šaulių XVI-ųjų sporto žaidynių atidarymą. Žaidynėms parinkta "Žuvėdros" stovyklavietė
ant Baltijos jūros kranto. Kaip ir kasmet gegužės mėnesio pabaigoje visi LŠS rinktinių jaunieji
šauliai susiburia draugėn-pasimatyti, susirungti , išbandyti jėgas, paskleisti šauliškas idėjas
visuomenei. Susirinko virš 200 jaunųjų šaulių iš visų rinktinių ir svečiai iš giminingų aizsargų
Latvijos ir kaitseliit Estijos organizacijų.

  

Alfonso Smetonos šaulių 5 –osios rinktinės komandos branduolį sudarė „ Atžalyno“ mokyklos
šauliai ir Pandėlio 13 –osios kuopos jaunieji šauliai. Biržams atstovavo Lukas Arlikevičius,
Alvydas Mekas, Dainora Laiconaitė, Karolina Šomkaitė, Eimantas Matušauskas, Dovilė
Ajauskaitė ir Aistė Bogdanaitė, kurie varžėsi šaudyme iš pneumatinio ir mažo kalibro šautuvų,
šauliškoje estafetėje, karinio orientavimosi, vasaros biatlono ir kliūčių ruožo rungtyse. Šaulius į
žaidynes lydėjo vadovė Inga Arlikevičienė. Šaudant iš mažo kalibro šautuvų taikliausi buvo
biržiečiai Dovilė Ajauskaitė ir Alvydas Mekas, vasaros biatlono rungtyje laurus skynė Alf.
Smetonos šaulių 5 rinktinės komanda su D.Ajauskaite ir E.Matušausku, šauliškoje estafetėje ir
kliūčių ruože Lukas Arlikevičius, Dovilė Ajauskaitė, Dainora Laiconaitė ir Karolina Šomkaitė
buvo antri. Po labiausiai išvarginusių varžybų dienos, jaunieji šauliai atsipūtė Palangoje, kur
vyko kasmetinis festivalis "Sportas visiems" Šio renginio metu buvo galima pažaisti krepšinį,
tinklinį, rankinį, futbolą bei dalyvauti kamuolio varymo, baudų mėtymo rungtyse, laipioti ant
dirbtinės uolos, išbandyti alpinistinę įrangą. Vyko visų Lietuvos šokių studijų šokėjų pasirodymai.
Bene svarbiausias šio festivalio akcentas-jubiliejinis 25 metų Baltijos kelio paminėjimas, kuriam
suburta 5 kilometrų ilgio ir apie 3000 žmonių grandinė, nusidriekusi J.Basanavičiaus gatve ir
Palangos tiltu, kurioje žmonės šoko linijinį šokį. Čia šoko ir jaunieji šauliai. Šokančiuosius
apgaubė 300 metrų ilgio Lietuvos trispalvė vėliava. Po šių renginių jaunieji šauliai grįžo į
stovyklavietę, kur po būrių rikiuotės konkurso buvo įteikiami apdovanojimai. Apdovanojimus
įteikinėjo Krašto apsaugos viceministras Antanas Valys ir Lietuvos Šaulių sąjungos vadas
atsargos pulkininkas Antanas Plieskis. Skambant Lietuvos valstybės himnui ,nuleista žaidynių
vėliava.

  

                             Alfonso Smetonos šaulių 5 –osios rinktinės Biržų 1-os kuopos vadas

  

                                                                                                        Vidutis Šeškas

  

                                                               

 1 / 2



Biržiečiai XVI -siose LŠS jaunųjų šaulių žaidynėse

Parašė Administratorius
Ketvirtadienis, 12 Birželis 2014 08:01

    

 2 / 2


