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2013-2014 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIO FESTIVALIO  

ŠIAULIŲ MIESTO MOKINIŲ TURIZMO VARŽYBŲ
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
       1. 2013-2014 mokslo metų Lietuvos mokinių olimpinio festivalio  Šiaulių miesto mokinių 
turizmo varžybų nuostatai reglamentuoja šių varžybų organizavimo ir vykdymo tvarką.
        2.Varžybų tikslas: Populiarinti aktyvią turistinę veiklą, plėtoti fizinius ir turistinius 
gebėjimus ir nustatyti komandą, kuri atstovaus Šiaulių miestą Lietuvos mokinių olimpinio 
festivalio  finalinėse  turizmo varžybose
       3. Varžybas organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centras. Varžybų koordinatorius – Rolandas 
Šidlauskas. Varžybų sekretorė – Diana Kazlauskienė
     4. Varžybos vykdomos vadovaujantis 2013–2014 mokslo metų Lietuvos mokinių olimpinio 
festivalio nuostatais, Mokinių pėsčiųjų turizmo varžybų taisyklėmis.

II. LAIKAS IR VIETA
        5. Varžybos vyks 2014 m. balandžio 30 dieną 15.00 val. Šiaulių miesto Salduvės parke 
šalia piliakalnio (atvykti į mašinų stovėjimo aikštelę).   

 III. DALYVIAI
          6. Varžybose dalyvauja Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų atskirai mergaičių ir 
berniukų komandos, kurių dalyviai startuoja po du. Dalyviai varžosi Sportinio  ir Pėsčiųjų 
turizmo  grupėse. 

IV. VARŽYBŲ PROGRAMA
7.  iki 15.00 val.  – atvykimas į varžybų vietą, paraiškų pateikimas, burtų traukimas.
     15.20 val.- supažindinimas su trąsomis; 
     15.30 val. - varžybų atidarymas ir varžybų pradžia
     17.00 val. – varžybų uždarymas.
8. Galimos rungtys: palapinės statymas, pakilimas, oro perkėlos įveikimas, traversas, 

buomas su turėklais,  nusileidimas, lygiagretės virvės, mazgų rišimas, pelkės įveikimas, 
nusileidimas diulferiu, neštuvų gaminimas, virvės markiravimas, švytuoklė  ir kt.  

IV. VARŽYBŲ  VYKDYMO SĄLYGOS IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS        
        9. Reikalingas inventorius Sportinio turizmo grupėje: apraišai, 3 karabinai, pirštinės.
(galima bus pasiskolinti), Pėsčiųjų turizmo grupėje kliūtys įveikiamos be apraišų ir kitos 
specialios įrangos.
       10. Dalyviai startuoja dvejetais: po 2 merginas ir po 2 vaikinus (mokyklos komandą sudaro 
2 dvejetai).
        11. Laimi dvejetas, kuris per duotą laiką įveiks daugiau kliūčių. 
        12.Komandos rezultatas nustatomas susumavus dvejetų rezultatus. 

 VI.  APDOVANOJIMAI
        13. Komanda užėmusi pirmą - trečią vietą apdovanojama Šiaulių miesto Švietimo skyriaus 
diplomais, nugalėtojų komanda – prizu. Pirmąją vietą užėmusi komanda įgyja teisę atstovauti 
Šiaulių miestą  finaliniame festivalio varžybų etape. 
     14. Dvejetai, laimėję pirmą – trečią vietas mergaičių ir berniukų grupėje, apdovanojami 
Šiaulių  jaunųjų turistų centro diplomais.

VII.  PARAIŠKOS, INFORMACIJA
        15. Komandos, atvykusios į varžybas,  pateikia mokyklos vadovo patvirtintą ir sveikatos 
priežiūros specialisto vizuotą paraišką.

  16. Apie dalyvavimą varžybose  prašome pranešti iki 2014 m. balandžio 28 dienos Šiaulių
jaunųjų turistų  centrui   tel.  399782 arba  el.p.   sjtc@splius.lt   Informacija   tel.  862069317 
Rolandas Šidlauskas


