Brangūs sportininkai, klubų vadovai, LMSF Tarybos, komisijų nariai ,
motociklų sporto gerbėjai,
Kviečiame Jus ir Jums brangius žmones į 2018 m. Lietuvos motociklų sporto federacijos
iškilmingą Čempionų ir Prizininkų apdovanojimų vakarą, kuris vyks 2018 m. spalio mėn. 27 d.
17.30 val. Kėdainių arenoje (J.Basanavičiaus g. 1a, Kėdainiai)
Renginio programa:
16:30 - Atidaromos durys
17:30 - Grupės „ Sweetband“ koncertas
18:00 - Apdovanojimų ceremonijos pradžia.
18:05 - 2018 m. Lietuvos Motodrago Čempionatas
18:15 - 2018 m. Lietuvos Supermoto Čempionatas ir Taurė
18:30 - 2018 m. Lietuvos Plento žiedinių lenktynių Čempionatas
18:45 - FIM rally ir Mototurizmo ralis. 2018 m. Mototuristas
19:00 - 2018 m. Baltijos šalių Enduro ralis
19:15 Pertrauka. Grupės „Sweetband“ koncertas. Vakarienė
19:50 2018 m. Lietuvos Enduro Sprinto Taurė, Lietuvos Enduro Čempionatas ir
Taurė, Lietuvos Cross country Čempionatas ir Taurė
20:50 2018 m. „NISSAN“ Lietuvos Motociklų kroso Čempionatas
21:30 Apdovanojimų pabaiga. Čempionų foto nuotrauka.
22:00 Vakaras su DJ
Aprangos kodas : Cocktail Dress
Dalyvavimo sąlygos. Visų motociklų sporto šakų Lietuvos čempionatų ir taurių prizininkai,
Baltijos šalių Enduro ralio prizininkai, vaikų ir jaunimo iki 18 m. tėveliai, LMSF narių sporto
klubų vadovai, LMSF Tarybos ir komisijų nariai į apdovanojimų vakarą kviečiami nemokamai.
Lydintiems asmenims dalyvavimas šventėje – 15 eurų vienam žmogui.
Maistas, gėrimai, nakvynė. Prašome užsisakyti karštuosius patiekalus iš restorano „Grėjaus namas“
pateikto meniu (meniu pridedamas) iki spalio mėn. 23 d. nurodytais kontaktais. Karštieji patiekalai
bus pateikti pertraukos metu, 19:15 val. Iš anksto užsisakykite užkandžius ir gėrimus, nes renginio
metu bus tik dalis užkandžių. Darant užsakymą nurodykite staliuko numerį, kuris jums bus
suteiktas registruojantis į renginį. Kiekvienas dalyvis už maistą ir gėrimus susimoka asmeniškai.
Į renginį griežtai draudžiamą neštis savo gėrimus bei maistą.
Viešbutis „Grėjaus namas“ Jums siūlo nakvynę specialomis kainomis (pasiūlymas pridedamas)
Dalyvių registracija ir apmokėjimas už renginį privalomas iki spalio mėn. 23 d. Registracija
vykdoma internetu https://goo.gl/forms/KMmFEUueESDLzQFm1 Apmokėjimas pavedimu į
LMSF banko sąskaitą LT607300010144091215, mokėjimo paskirtyje nurodant „Už renginį“.
Gavus jūsų rezervaciją ir mokėjimą, nurodytu el.paštu bus išsiųsti asmeniniai kvietimai.
Detalesnė informacija apie renginį el paštu: giedre@lmsf.lt arba tel.: +370 685 75455, Giedrė

