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NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Salies mokinirtr turizmo technikos varlybquZdarose patalpose ,,Siauliai 2017* (toliau -
VarZybos) nuostatai reglamentuoja VarZybq tikslus, organizavimo ir lykdymo, nugaletojq
nustatymo tvark4.

2. YarLybas organizuoja Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro (toliau Centras)
Turizmo ir etnokultlrinio ugdymo skyrius, vykdo Siauliq Jaunqjq turistrl centras ir teisejrtr kolegija.

3.YarLybose dalyvauja Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklq ir neformaliojo ugdymo [staigq
mokiniai.

4. YarLybq tikslas - populiarinti turizm4 skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti
garbingo rungtyniavimo ir kilnaus elgesio vertybes.

rr. VARZYBU ORGANTZAVTMAS rR VYKDYMO SALYGOS

5. VarZybos vyks 2018 m. kovo 17 dienq Siauliq Rasos progimnazijos sporto saleje, adresu
Tiesos g. 1.

6. YarLybos vykdomos vadovaujantis Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro
direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. isakymu Nr. R1-19 patvirtintomis Mokiniq pesdiqjq turizmo
varLybt4taisyklemis, Vaikq turizmo renginiq organizavimo apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. isakymu NT.ISAK-33 ir Siais nuostatais.

7 . Y arlybos organizuoj amos trijq amZiaus grupiq mokiniams:
- jauniams - gim. 2001 m. ir vyresniems, besimokantiems bendrojo ugdymo mokykloje;
- jaunudiams - gim. 2002 - 2004 m;
- vaikams - gim. 2005 m. ir jaunesniems.

8. VarZybos vykdomos pdsiiqjq turizmo grup€je (vaikai, jaunudiai ir jauniai) ir kalnq
kelioniq turizmo grupdje (aunudiai ir jauniai).

10. Komand4 sudaro: pOsiiqjq turizmo grupdje - 4 dalyviai, i5 jq ne maZiau kaip 2

mergaites ir vadovas; kalnq kelioniq turizmo grup6je - 4 dalyviai, i5 jq ne maliau kaip I mergaite
ir vadovas.

11. Komandos dalyvavimo VarZybose mokestis 12 Eu. Komandos dalyvavimo mokest[
renka varLybqvykdytojai -Siauliq Jaunqjq turistq centras (Rygos g.36,[m. k. 190540196, als
Nr. LT567300010075774672 AB bankas ,,Swedbank"). Mokestis gali bDti mokamas vietoje arba
pavedimu. Galima nakvyne Siauliq jaunqjq turistq centro nakvynes namuose. Kaina 5 Eur (1

Zmogui 1 para). Rezervuoti vietas galima sjtc@splius.lt arba tel 841 523992.
12. YarLyboms butinas inventorius. Pdsiiqjq turizmas: kiekvienas dalyvis privalo tureti

pilnai tvarkingus aprai5us, kilputes, pir5tines, ne maZiau kaip 3 karabinus. Komanda privalo tureti I
pagrindinE ir I pagalbinE virvE, ne trumpesnq kaip 25 m. ir kitq inventoriq pagal poreikius. Kalnq
kelioniq turizmas: kiekvienas dalyvis privalo tureti tvarkingus aprai5us (vir5utine ir apatine dalis),
pir5tines, kilputes, 4 karabinus, nusileidimo irangq kopeteles (4 vien. ) Komanda - 3 pagrindines ir
1 pagalbing virves, ne trumpesnes kaip 30 m, bei 20 karabinq. Salmus ir blokantus pagal poreiki
v arZybrtrvykdytoj ai gales paskolinti.



13. Apie dalyvavim4 VarZybose butina prane5ti iki 2018 m. kovo 14 d. faksu 8-5 2120149
arba el. pa5tu: mariusjuskevicius@lmnsc.lt. ir telefonu 861614361; el. pa5tu sjtc@splius.lt B[tina
nurodyti atvykstandiq komandq skaidiq (i5ankstine parai5kos forma pateikta I priede). Papildoma
informacija bus teikiama uZsiregistravusioms komandoms nuo 2018 m. kovo 9 d. tel. 862069317
R.Sidlauskas arba tel.869200100 S.Kelmelis.

14. Komandos, atvykusios i varZybas, mandatq komisijai pateikia Siuos dokumentus:
- spausdintq parai5kq patvirtint4 siundiandios organizacijos vadovo, su vietos sveikatos

prieZiuros specialisto (gydytojo arba bendrosios praktikos slaugytojo) viza kiekvienam dallviui
(auniq, jaunudiq ir vaikq komandq parai5kos pateikiamos atskirai);

15. Vyresneje amZiaus grupeje gali dalyvauti jaunesnes amZiaus grupes dalyviai: vaikai
vietoj jaunudiq, jaunudiai vietoj jauniq. Komandos sudetyje negali b[ti daugiau kaip 50 % kitos
amZiaus grupes dalyvirl.

III. VARZYBU PROGRAMA

16.2018- 03 -17 d. nuo 9 val. iki 10 val. - atvykimas I VarZybas, mandatq komisija.
10.30 val. - vadovq pasitarimas, burtq traukimas.
I 1.00 val. - komandines varZybos.
14.00 val. - asmeninds varZybos
17.00 val. - VarZybq uZdarymas.

17. Galimos kliiitys kalnq kelioniq technikos variybose: mazgai, pakilimas su blokantais,
kabantis buomas, lygiagretes virves, oro perkelos jq [rengimas, nusileidimas ,,diulferiu" ir jo
[rengimas, kopeteliq traversas ir jq [rengimas, lipimas sienele, lipimas kopetelemis, ,,speleo"
perkela, suZeistojo transportavimas. Visoje trasoje einama su komandine sauga ir savisauga.
Kylant aukityn pirmam dalyviui privaloma kilput6.

18. Galimos kliiitys pdsiiqjq turizmo technikos variybose: mazgai, buomas, buomas su

savisauga ir komandine sauga, pelke, pakilimas ir nusileidimas, traversas, oro perkela, Svytuokle,
lygiagretes virvds, ejimas juosta su savisauga, diulferis, suZeistojo transportavimas. Jauniams -
buomo nuleidimas, diulferis, oro perkelos [rengimas.

IV. NUGALETOJV NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI, VARZYBU FINANSAVIMAS

19. Asmeninese varZybose nugal0tojai nustatomi pagal iveikt4 laik4
laikas trasoje ir gautq baudq suma.

20. Komandos, uZemusios pirm4-tredi4 vietas, apdovanojamos

kur[ sudaro sugai5tas

Centro diplomais ir
tauremis.

2i. I5laidos, susijusios su VarZybq organizavimu ir vykdymu, apmokomos i5 komandq
dalyvavimo VarZybose mokesdio bei remejrl leSq. Vadovo, mokinirl keliones, nakvynes ir
maitinimo i5laidas bei komandos dalyvavimo VarZybose mokest[ pagal galimybes apmoka
siundianti organrzacija arba patys dalyviai.

22. YarLybq rezultatai yra [skaitomi i Lietuvos mokinirl turizmo technikos var?ybr4

dempionato iskaitq..


