
SPORTINIO TURIZMO KOMANDA  ATSTOVAVO LIETUVĄ UKRAINOJE
Rugsėjo  12-15 dienomis Ukrainoje, Lucko apylinkėse vyko tarptautinės jaunučių turizmo 

technikos  varžybos  „Volin“,  kuriose  Lietuvą   atstovavo  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  jaunučių 
komanda:  Agnė  Stuopelytė,  Marija  Agnė  Kalasauskaitė,  Bernardas  Jauga,  Aistė  Špaltauskaitė, 
Sianda Miežytė, Deividas Gudaitis  Komandos treneris Saulius Kelmelis.                                

Lietuvoje sportinio turizmo komandą sudaro 4 sportininkai, kurie varžybose rungiasi visi 
kartu, atsakingi ne tik uz save, bet ir už visą komandą. Ukrainoje kitos taisyklės. Komandą sudaro 6 
sportininkai, kurie rungiasi asmeninėse rungtyse, o geriausių 4 sportininkų rezultatai skaičiuojami 
kaip  bendras  komandos  rezultatas.  Kadangi  varžybose  dalyvavo  4  šalys:  Ukraina,  Lietuva, 
Baltarusija  ir  Rusija,  kuriose  yra  savo  turizmo  technikos  taisyklės,  varžybų  organizatoriai 
palengvino rungtis ir labiau vertino ne techniką, bet greitį.                                                        

Pirmą varžybų dieną dalyviams buvo išdalinti elektroniniai čipai, bei dalyvio numeris. Prieš 
startą  visi  dalyviai  turėjo  nusifotografuoti  ir  atsižymėti  čipą.  Varžybų  metu  buvo  galima 
televizoriaus ekrane matyti ne tik startuojančio dalyvio asmeninę informaciją bet ir juo nuotrauką. 
Pirmas varžybų etapas buvo toks: Startas, Pakilimas oro perkėla (iki 35 laipsnių statumo ir iki 30 
metrų ilgio),Nusileidimas diulferiu (iki 6 metrų), Pakilimas sienele (iki 6 metrų), Nusileidimas oro 
perkėla (iki 35 laipsnių statumo ir iki 30 metrų ilgio),Finiša.s            Geriausius rezultatus pasiekė 
Sauliaus  Kelmelio  auklėtiniai-  Marija-Agnė  Kalasauskaitė,  užėmusi11  vietą  iš  44  ir  Deividas 
Gudaitis likęs  25 iš 56 vaikinų.                                      

Antra diena vyko ralis. Pirmos dvi rungtys buvo privalomos, tai plaukimas vienviete baidare 
ir  figurinis  važiavimas  dviračiu,  kitos  34 rungtys  buvo pasirenkamos  pagal  norą  ir  galimybes. 
Kiekviena rungtis turėjo balus, kurie buvo priskiriami tik iš pirmo karto teisingai atlikus rungtį. Taip 
pat balai  buvo priskiriami ir  už teisingai rastus punktus,  tad neatlikus rungties balus už surastą 
orientacinį punktą dalyvis vistiek gaudavo. Ralis mūsų komandai buvo gan sunkus, tai lėmė ne tik 
naują ir sunki teritorija, bet ir gan blogas oras. Nuotaikai praskaidrinti, pasibaigus antram varžybų 
etapui, varžybų organizatoriai Lietuvos delegacijai organizavo ekskursiją po Lucko miestą, kuris 
yra artimas ir mūsų šalies istorijai. Luckas buvo svarbus miestas LDK, čia rezidavo kunigaikštis 
Vytautas. Todėl ekskursija po Lucko pilį buvo ypač įdomi. Taip pat aplankėmė Volinsko apskrities 
turizmo,  sporto  ir  ekskursijų  centrą  –  važybų  „Volin“  organizatorių. 

Paskutinę varžybų diena dalyvių laukė šios rungtys:Startas;Pakilimas oro perkėla (iki  35 
laipsnių statumo ir iki 30 m ilgio);Nusileidimas diulferiu (iki 6 metrų);Pakilimas buomu (iki 10 m 
ilgios, iki 45 laipsnių statumo);Nusileidimas diulferiu, kurį sportininkai turėjo įsirengti patys (iki 6 
metrų);Pakilimas sienele (iki 6 metrų);Nusileidimas oro perkėla (iki 35 laipsnių statumo ir iki 30 
metrų ilgio);Finišas.Šiame etape Marija – Agnė Kalasauskaitė liko ketvirta. Bendroje komandinėje 
įskaitoje  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  komanda  užėmė  septintą  vietą  tarp  16  komandų.  Visos 
komandos gavo po suvenyrą, bei diplomą. 
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