
103 – asis valstyb s gimtadienis ant slidžiė ų
         Šiaulių jaunųjų turistų centras (ŠJTC) kviečia aktyviai paminėti vasario 16 d. - Lietuvos
valstybės atkūrimo dieną. ŠJTC bendruomenė eilę metų esant tinkamoms sąlygoms rengia vasario
16  d.  paminėti  skirtas  slidinėjimo  varžybas  Salduvės  slidinėjimo  trasoje.  Dabartinė  karantino
situacija verčia prisitaikyti, tad kviečiame sudalyvauti virtualiose slidinėjimo varžybose. 

           Taisykl sė .  Dalyvauti  šiose  virtualiose  varžybose  gali  bet  kokio  amžiaus  ir  fizinio
pasiruošimo dalyviai. Varžybų tikslas - per 103 minutes (1 h 43 min) įveikti kuo daugiau kilometrų
slystant Salduvės slidinėjimo trasoje. Trasos rato ilgis 2,9 km. Trasos startas – finišas pasirinktinai
nuo vieno iš dviejų slidinėjimo trasos plakatų (nuotrauka pridedama apačioje). Startas ir finišas turi
būti prie to pačio plakato. 

            Dalyviai į paskutinį ratą turi išslysti iki 103 minutės. Pavyzdžiui, dalyvis gali išslysti į savo
paskutinį 6 ratą 102 min ir 52 sec. ir  jį pabaigus  jo rezultatas galėtų būti 17,4 km per 116 min 12
sec. Distancijoje dalyvis turi teisę ilsėtis kiek nori ir kada nori.

             ŠJTC siekia paskatinti žmones kuo daugiau judėti ir aktyviau švęsti Lietuvos  Respublikos
gimtadienį,  todėl  sukurta  open dalyvių  grupė,  t.y.  slidininkai  galės per  103 minutes  įveikti  kuo
daugiau  kilometrų  savo pasirinktoje  vietoje  visoje  Lietuvoje  ar  už  jos  ribų.  Aktyvus  gyvenimo
būdas ir meilė tėvynei neturi sienų!

             Varžyb  trukmų ė.  Varžybos virtualios, dalyviai gali dalyvauti individualiai jam patogiu
metu nuo vasario 8 iki 16 d. 

             Vieta. Salduvės  slidinėjimo trasa.

             Grup sė . Varžybų dalyviai skirstomi į tris grupes: 1) suaugusieji 2) moksleiviai 3) open
(pasirinktoje kitoje vietoje).

            Laiko fiksavimas.  Dalyviai, įveikę 103 minučių varžybas, turi atsiųsti tai įrodantį faktą.



Tai gali būti sportinio laikrodžio duomenų ar telefono programėlės, kur matosi įveiktas laikas ir
kilometražas, fotografija. 

               Įveikus 103 minutes savo rezultatą siųskite el. p. daugirdas.stonys@gmail.com. Dalyviai
atsiųsdami  savo  rezultatą  patvirtina,  kad  jų  rezultatas,  vardas  ir  pavardė  gali  būti  viešinami
socialiniuose tinkluose. 

              Rezultatai.  Rezultatai bus paskelbti puslapyje www.sjtc.lt ir FB renginyje ,,103 – asis
valstybės gimtadienis ant slidžių“.
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Slidinėjimo trasos plakatas.


