
KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRAS

DĖL TURISTINIŲ VARŽYBŲ DVIRAČIAIS “GINTARINĖS KOPOS – 2013”

Š.m.  RUGSĖJO  21  dieną  rengiamos  Pasaulinei  turizmo  dienai  skirtos  Klaipėdos  miesto

moksleivių  dviračių  turizmo  varžybos  “Gintarinės  kopos  –  2013”.  Kviečiame  dalyvauti  šiose

varžybose  Jūsų  vadovaujamos  mokyklos  moksleivius.  Prašome  supažindinti  su  šia  informacija

besidominčius  mokytojus  ir  moksleivius.  Visa  informacija  pateikiama  pridedamuose  varžybų

nuostatuose, taip pat pridedama paraiška varžyboms.

Direktorius Vytautas Krutulis

34 17 79

Edmundas Tilvikas

Klaipėdos MSC metodininkas



TURISTINĖS VARŽYBOS DVIRAČIAIS

“Gintarinės kopos ‘2013”
2013 rugsėjo 21 d.

ATVYKIMO LAIKAS IR VIETA
 2013 m. rugsėjo 21 d. (šeštadienį) iki 13.30 valandos į Smiltynę, skulptorių simpoziumų aikštę.
DALYVIAI
 Visi norintys. Varžybose startuojama trijose amžiaus grupėse: “A” – jaunių (1996 g.m. ir vyresni), “B” –

jaunučių (1997-1999 g.m.), “C” – vaikų (2000 g.m. ir jaun.). Komandos sudėtis – 5 dalyviai (2 mergaitės ir
3  berniukai).  Varžybose  startuojama  pavieniui,  atskirai  mergaitės  ir  berniukai.  Komandiniai  rezultatai
nustatomi sumuojant geriausius komandos vienos mergaitės ir dviejų berniukų asmeninius rezultatus.

PARAIŠKOS
 Išankstinės  paraiškos  pateikiamos  iki  rugsėjo  19  d.  tel./faksu:  (46)  341779,  el.paštu:

klaipedosmsc.turistai  @gmail.com .Vardinės  paraiškos  pateikiamos  organizatoriams  atvykus  09.21  d.  iki
varžybų pradžios likus 0,5 val.

 Dėl papildomos informacijos kreiptis į MSC turizmo skyrių tel : (46) 341779.

PROGRAMA
Rugsėjo 21 d. (šeštadienis)
Iki 13.30 – komandų atvykimas į varžybų vietą ir dalyvių registracija;

13.30 – informacija ir burtų traukimas;
14.00 – “C” grupės komandų varžybos;
14.45 – “B” grupės komandų varžybos;
15.15 – “A” grupės komandų varžybos;
16.00 – varžybų uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas.

RUNGČIŲ APRAŠYMAS
 Varžybos  vykdomos  vadovaujantis  Lietuvos  keliautojų  sąjungos  patvirtintomis  taisyklėmis  gruntinėje  –

smėlėtoje  miško  aikštelėje,  kliūtys  –  važiavimas  su  apribojimais  raižyta  vietove,  dviračių  figūrinio
vairavimo, trialo elementai, smėlio ruožai, greičio ruožas, lėtas važiavimas ir kt.

REZULTATŲ SUVEDIMAS
 Turizmo technikos varžybose startuojama pavieniui. Vieta nustatoma pagal trasos įveikimo laiką, pridedant

baudos laiką (baudų lentelė bus varžybų vietoje). Komandos vieta nustatoma pagal trijų geriausių rezultatų
sumą.

APDOVANOJIMAS
 Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir prizais (atskirai tarp mergaičių ir berniukų).

DALYVAVIMO SALYGOS
 Varžybų inventoriumi aprūpina siunčianti mokykla arba apsirūpina patys dalyviai.
 Startuoti leidžiama visų modelių dviračiais.

ORGANIZATORIAI
 Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro (MSC) turizmo skyrius.

mailto:klaipedosmsc.turistai@gmail.com
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.......................................................................................................... komandos

P A R A I Š K A

2013-09-.....
Klaipėda

Eil.
Nr.

Vardas pavardė
Gimimo

metai
Gydytojo viza arba

vadovo parašas
V – vaikinas
M – mergina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Komandos vadovas ...........................................................................................................

TVIRTINU : .......................................................
(direktorius) Leista dalyvauti........................... žm.

(žodžiais)
Įsakymo Nr. .......... Data ........................

Gydytojas

A.V.
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