SARTAI 2019 - VASARIO 02 DIENĄ

Vytauto Pikausko nuomonė

Kasmet į šventę atvyksta daugybė žiūrovų, todėl planuodami kelionę prašome
įvertinti, kad ji gali užtrukti ilgiau.
PRELIMINARI RENGINIO PROGRAMA
Nuo 10.00

Tautodailės mugė, aukcionas, liaudiškos muzikos kolektyvų pasirodymai

11.30

Iškilmingas ristūnų žirgų lenktynių atidarymas

12.15

Pirmasis ristūnų žirgų lenktynių startas

15.00

Didžiojo žiemos prizo nugalėtojų apdovanojimai

Mugės programa:
10.00 - 10.05 Mugės atidarymas: Sveikinimo kalba – Dusetų seniūnas Saulius Kėblys.
10.05 - 10.25 Jungtinis kolektyvų „Du sietai“ ir „Ežerija“ pasirodymas, vadovė Sigita
Gudonienė.
10.30 – 10.50 Samanių kaimo kapela, vadovas Algimantas Trumpa
10.55 – 11.05 Zarasų krašto liaudiškos muzikos kapela, vadovas Petras Leleika.
11.10 – 11.30 Antalieptės kaimo kapela „Un tą lieptą“, vadovė Loreta Alaunienė
11.30 – 12.10 Oficialus „Sartai - 2019“ šventės atidarymas.

12.15 – 12.35 Smalvų kaimo kapela, vadovė Danutė Stunžėnienė
12.40 – 13.00 Antazavės kaimo kapela, vadovė Dalia Deinienė
13.05 – 13.25 Visagino liaudiškos muzikos kapela „Linksmuolė“, vadovas Tomas
Kochanka.
13.30 – 13.50 Zarasų kultūros centro tradicinė kapela „Čir, vir, vyrai“, vadovas Gintaras
Andrijauskas
13.55 - 14.35 Kapela „Sadūnai“, vadovas - Ramūnas Lisinskas
14.40 – 15.40 Grupė „DREAMS“, vadovas Gintaras Stankūnas.
Renginio vedėjas - Antanas Laurinkevičius
Vakaro programa:
16.30 val. Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje Tradicinės tarptautinės parodos „Žirgas fotografijoje“ atidarymas.
18.00 val. Grupės „POP Ladies“ koncertas.
"SARTAI 2019" Bėgimų programa
SARTAI 2018 Programa / Dalyvių sąrašas

Pavojai ant ledo
Atšilus orams ir suplonėjus ledo sluoksniui lipti ar važiuoti ant ledo, eiti per vandens telkinius
labai pavojinga, nes ne visuomet žinoma, kur tyko pavojus - šaltiniuotos vietos, protakos,
eketės, properšos, užsnigtos ar užpustytos vietos, nekalbant apie ploną, linguojantį ir
traškantį ledą. Upėse ir vandens telkiniuose su įtekančiais upeliais ir šaltiniais, ledas dar
pavojingesnis.

Į ristūnų žirgų šventę kiekvienais metais atvyksta daugybė žiūrovų. Besidžiaugiant švente,
prašome neužmiršti savo ir savo artimųjų saugumo. Apie galimus ekstremaliuosius įvykius
ar gresiančias ekstremaliąsias situacijas šventėje būsiantys žiūrovai gali būti perspėti
panaudojant korinio transliavimo technologiją (angl. Cell Broadcast). Atkreipiame dėmesį,
kad norint gauti korinio transliavimo pranešimus, mobiliuosiuose telefonuose turi būti
aktyvinta šių pranešimų priėmimo funkcija. Rekomenduojame savo mobiliuosiuose
telefonuose aktyvinti šią funkciją.
Daugiau informacijos rasite https://www.sartulenktynes.lt/

