
2021 m. spalio 18-24 d.

2021 m. Šiaurės šalių jaunimo fechtavimo čempionato varžybos
Espoo (Suomija), spalio 23-24 d.
Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvaus fechtuotojos: Ema Borusaitė ir Vakarė Jarošiūtė (tren. Lorita 
Valiulienė) 

2021/2022 m. Lietuvos TOP SPORT vyrų tinklinio čempionato varžybos
Sporto centro „Dubysa“ sporto salėje (Gumbinės g. 18A), spalio 23 d., varžybų pradžia - 14.00 val.
Šiaulių „Elga-Master Idea-SC „Dubysa“ – Kauno „RIO-Startas“

2021/2022 m. Lietuvos vyrų „Rankinio lygos“ čempionato varžybos
VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ sporto salėje (Pramonės g. 13), spalio 23 d., 
varžybų pradžia -15.00 val. 
Šiaulių RK „Šiauliai“ – Vilniaus HC „Amber“

2021/2022 m. Lietuvos moterų rankinio čempionato varžybos
Klaipėdoje, spalio 23 d. 
Klaipėdos „Viesulo SC-DRAGŪNAS“ - Šiaulių SC „Dubysa“/sporto gimnazija 

2021 m. Lietuvos vyrų šachmatų čempionato finalinės varžybos
Vilnius, spalio 22-29 d.

2021/2022 m. Lietuvos jaunimo U-20 (gim. 2003-2004 m.) merginų tinklinio čempionato varžybos 
Kaune, spalio 21 d.
Kauno „Startas“1 – Šiaulių SC „Dubysa“

2021/2022 m. Lietuvos jaunimo U-19 (gim. 2003-2004 m.) merginų rankinio čempionato varžybos
Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje (Vilniaus g. 297), spalio 19 d.
Šiaulių sporto gimnazija/SC „Dubysa“ – Alytaus SRC (27:27)

   tren. Arvidas Mockevičius, Birūta Vaitiekienė

2021/2022 m. Lietuvos jaunių U-18 (gim. 2005-2006 m.) merginų tinklinio čempionato I.I turo 
varžybos 
Sporto centro „Dubysa“ sporto salėje (Gumbinės g. 18A), spalio 22 d.
14.00 val. Šiaulių SC „Dubysa“ – Kauno SM „Startas“ - 3
16.00 val. Šiaulių SC „Dubysa“ – Vilniaus SM „Tauras“ - 2

2021/2022 m. Lietuvos jaunučių U-15 (gim. 2007-2008 m.) merginų rankinio čempionato II diviziono 
varžybos
Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje (Vilniaus g. 297), spalio 19 d.
Šiaulių SC „Dubysa“1 – Alytaus SRC-2 (32:27)

          tren. Arvidas Mockevičius

2021/2022 m. Lietuvos vaikų U-12 (gim. 2010 m.) berniukų rankinio čempionato mažojo turo varžybos
Klaipėdoje, spalio 20 d. 
Klaipėdos „Viesulo“ SC - Šiaulių SC „Dubysa“ (21:31)

              tren. Arūnas Balčiūnas, Aivaras Budrys

2021/2022 m. Lietuvos vaikų U-11 (gim. 2011 m.) berniukų rankinio čempionato mažojo turo varžybos
Klaipėdoje, spalio 20 d. 
Klaipėdos „Viesulo“ SC - Šiaulių SC „Dubysa“ (4:22)

                    tren. Arūnas Balčiūnas

2021 m. Palangos miesto mergaičių tinklinio „Palangos auksinis ruduo“ turnyro varžybos
Palangoje, spalio 22-23 d.


