PATVIRTINTA
Šiaulių jaunųjų turistų centro
direktoriaus 2015m. balandžio 2 d.
įsakymu Nr. ĮVK-25
2014–2015 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIO FESTIVALIO
ŠIAULIŲ MIESTO ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Šiaulių miesto mokyklų orientavimosi sporto varžybos
vykdomos vadovaujantis 2014–2015 mokslo metų Lietuvos mokinių olimpinio festivalio nuostatais,
patvirtintais Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2014 m. lapkričio 22d. įsakymu
Nr. R1-712 ir šiais nuostatais.
2. Varžybų tikslas: Populiarinti orientavimosi sportą, plėtoti aktyvios fizinės veiklos galimybes
ir nustatyti mergaičių ir berniukų komandas, kurios atstovaus Šiaulių miestą Lietuvos mokinių
olimpinio festivalio finalinėse orientavimosi sporto varžybose.
3. Varžybas organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centras. Varžybų koordinatorius – Evaldas
Liekmanis, Šiaulių jaunųjų turistų centro renginių organizatorius.
II. LAIKAS IR VIETA
4. Varžybos vyks 2015 m. balandžio 14 dieną centriniame miesto parke.
III. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS
5. Varžybose dalyvauja Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių ir berniukų
komandos.
6. Dalyvių amžius – gimę 1997 m. ir jaunesni.
7. Komandos sudėtis: 5 mokiniai ir mokytojas.
8. Mergaitės negali startuoti berniukų, berniukai – mergaičių komandose.
9. Varžybos individualios - komandinės, nurodyta kryptimi.
10. Individualiai dalyviai varžosi amžiaus grupėse: M,V - 18 – (gimę 1997 – 1998), M, V- 16
(1999-2000), M,V-14 (2001-2002), M,V 12 – (2003 g. m. ir jaunesni) .
11.Komandinis rezultatas nustatomas susumavus vienos mokyklos 4 geriausius rezultatus.
12. Komandos, atvykusios į varžybas, pateikia mokyklos vadovo patvirtintą ir sveikatos
priežiūros specialisto vizuotą paraišką.
13. Dalyvių registracija:
14. Varžybų atidarymas
15. Startas

IV. VARŽYBŲ PROGRAMA
2015-04-14 iki 16.30 val.;
16. 45 val.;
17 val.

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI
16. Komandinėnis rezultatas nustatomas susumavus 4 geriausius rezultatus (laikus). Laimi
komanda, turinti mažiausią laikų sumą. Dviems ar daugiau komandoms pasiekus vienodą rezultatą,
pirmenybė teikiama komandai, turinčiai mažiausią įskaitinių dalyvių vietų sumą.
17. Komandos, neturinčios keturių įskaitinių dalyvių, rikiuojasi po komandų su visais
įskaitiniais dalyviais.
18. Komandos, varžybų nugalėtojos ir prizininkės, apdovanojamos Šiaulių miesto Švietimo
skyriaus diplomais. Individualių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Šiaulių jaunųjų
turistų centro diplomais, visi dalyviai - varžybų lipdukais.
VI. IŠANKSTINĖ DALYVIŲ REGISTRACIJA, INFORMACIJA
19. Išankstinė registracija iki 2015 m. balandžio 10 d. Šiaulių jaunųjų turistų centras tel. 399782, el.
paštu evaldasl@splius.lt (nurodyti kolektyvą, dalyvių vardus, pavardes, gimimo metus
Papildoma informacija: Evaldas Liekmanis tel. 399782, mob. 860604719

