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S,ll,rns MoKrr[U TURrzMo TECHNIKos
VARZYBU,,STAULTAT - 2019u

IIUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS^

l.

mokiniq turizmo technikos vartybt4 ,,Siauliai 20lg* (toliau - VarZybos) nuostatai
reglamentuoja VarZybq tikslus, organizavimo ir vykdymo, nugaletojq nustatymo tvark4.
2. YarLybas organizuoja Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro Turizmo ir
Salies

etnokultiirinio ugdymo skyrius, vykdo Siauliq jaunqjq turistrl centras ir teisejq kolegija.
3. VarZybose dalyvauja Lietuvos mokyklq ir neformaliojo ugdymo istaigq mokiniai.
4.Yartybr4tikslas - skatinJi mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingo rungtyniavimo
ir kilnaus elgesio vertybes.
5. UZdaviniai:
5.1. sudaryti s4lygas mokiniq turistinio meistri5kumo tobulinimui;
5.2. populiarinti turizm4 kaip asmenybes ugdymo priemong, jaunimo fizinio rengimo bei
uZimtumo btid4.

rr. VARZYBU ORGAI\IZAVTMAS rR VYKDYMO SALYGOS
6. YarLybos vyks 2019 m. birZelio 8-9 dienomis stovyklavieteje Dengtiltis, Kurtuvenrl
regioninis parkas, Bubiq seniunija, Siauliq raj. (www.maps.lt/katatogas/Siauliq-rajonos av iv al dyb 0 / B ub i4- s e nifinij a/D e ngt i I t i s), .
T.YarLybos vykdomos vadovaujantis LMNSC direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. isakymu
Nr. RI-19 patvirtintomis Mokiniq turizmo technikos vafrybq taisyklemis, Vaikq turizmo renginiq
organizavimo apra5u, Patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo I
d. isakymu Nr. ISAK-33, ir Siais nuostatais.
8. VarZybos organizuojamos keturiq amZiaus grupiq mokiniams, pradinukq, vaikq, jaunudiq

ir jauniq grupese:

jauniai - gim. 2002m. ir vyresniems, besimokantiems bendrojo ugdymo mokykloje;
- jaunudiai - gim. 2003-2005 m.;
- vaikai - gim. 2006 - 2007 m.
- pradinukai - gim.2008 m. irjaunesni.
9. Komand4 sudaro 4 dalyviai, i5 jq ne maLiau kaip 1 mergaites, ir vadovas.
10. Komandos dalyvavimo varZybose mokestis 16 Eur. Komandos dalyvavimo mokest!
renka varZybq vykdytojai - Siauliq jaunqjq turistq centras (Rygos g.36, Siauliai, i. k. 190540196,
a/s LT53 7300 0100 8301 9947, AB bankas,,Swedbankas"). Mokestis gali biiti mokamas vietoje
arba pavedimu. VarZybq dalyviai gyvens ir gaminsis maist4 lauko s4lygomis (tureti Sa5likines ar
dujines virykles).
ll. YarLybos vykdomos Kurtuvenq regioniniame parke. Lankantis saugomoje teritorijoje
-

reiketq isigyti valstybinio parko lankyojo biliet4. @iliet4 galima isigyti ir

94l nurodytu budu)
l2.Turizmo technikos ir turistinio ralio var7ybq galimos rungtys: orientavimasis, azimuto
nustatymas, mastelis, lipimas sienele (tik jauniams), nusileidimas su lapeliu (diulferiu tik jauniams
isirengimas), oro perkela, lygiagretes virves, kabantis buomas su sauga, pelke, mazgai,
http ://www.krpd.ltlpuslapis/lankytojo-bilietas.

ir

5

ir

jaunudiai isirengia patys),
,,suZeistojo" transportavimas, pakilimas, nusileidimas (auniai
traversas, ir kitos. Kai kurios rungtys atliekama su komandine sauga ir savisauga.
13. VarZyboms b[tinas inventorius. Pagrindine virve - 3 virves apie 30 m., pagalbine virve
(ne5tuvams), aprai5ai, karabinai, pir5tines, kilputes, nusileidimo inventorius.
14. Apie dalyvavim4 varZybose bfltina prane5ti iki 2019 m. birZelio 3 d. faksu 8-5 2120149
arba el. pa5tu: mariusjuskg.vigiUs@lmnsc.Jf. ir telefonu 861614361; el. pa5tu sjtc@splitp.lt B[tina
nurodyti atvykstandiq komandq skaidiq (i5ankstine parai5kos forma pateikta I piiede). Papildoma
informacija bus teikiama uZsiregistravus komandoms nuo 2019 m. birZelio 3 d.. tel. 862069317 R.Sidlauskas arba tel.869200100 - S.Kelmelis.
15. Komandos, atvykusios i varZybas, mandatq komisijai pateikia Siuos dokumentus:
- spausdint4 paraiSk4, patvirtintq siundiandios organizacijos vadovo, su vietos sveikatos
prieZilros specialisto (gydytojo arba bendrosios praktikos slaugytoj o) viza kiekvienam dalyviui
fiauniq, jaunudiq ir vaikq komandrl parai5kos pateikiamos atskirai);

rrr. vARzYBu PROGRAMA
16.2019- 06 -08 d. nuo 9 val. iki 12 val. - atvykimas i VarZybas, mandatq komisija.
12.30 val. - vadovq pasitarimas, burtq traukimas.
14.00 val. - Turistinio ralio varZybos.
18.00 val. - Linksmosios estafetes.
17

.2019- 06 -09 d.

10.00 val.
1 5.00 val.

-

turistines technikos varZybos;

- varLybt4uZdarymas.

Iv. I\UGALETOJU I\USTATYMAS, APDOVANOJIMAI, VARZYBU FINAI\SAVIMAS

18. Nugaletojai nustatomi sudejus dviejq rungdiq rezultatus: turistinio ralio ir turistines
technikos. Esant vienodam ta5kq skaidiui, aukStesng viet4 uZims komanda geriau pasirodZiusi
turistinej e technikoj e.
19. Komandos, uZemusios pirm4-tredi4 vietas, apdovanojamos Lietuvos mokiniq
neformaliojo Svietimo centro diplomais ir tauremis, Siauliq jaunqjq turistq centro medaliais.
Visiems dalyviams lteikiami lipdukai
20. I5laidos, susijusios su VarZybq organizavimu ir vykdymu, apmokomos i5 komandq
dalyvavimo VarZybose mokesdio bei rem€jq le5q. Vadovo, mokiniq keliones, nakvynes ir
maitinimo i5laidas bei komandos dalyvavimo VarZybose mokesti apmoka siundianti organizacija
arba patys dalyviai.
22.YarLybr4rezultatai lskaitomi iLietuvos mokiniq turizmo technikos vartybr4 dempionato
iskait4.

