
Patvirtinta :

Klaipėdos MSC direktoriaus V.Krutulio

2013-11-07

LAIPIOJIMO UOLOMIS VARŽYBOS

„VISIEMS – 2013“ II ETAPAS - RUDUO

1. Laikas ir vieta :

2013 LAPKRIČIO 19 dieną Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro kalnų sporto salėje adresu Strėvos

5. Varžybų pradžia 15.00 val.

2. Dalyviai : 

Varžybos bus vykdomos dviejose amžiaus grupėse berniukams ir mergaitėms atskirai :

 Grupė A – gimę 1997 – 2000 m.;

 Grupė B – gimę 2001 ir jaunesni.

Varžybos skirtos mėgėjams, jose negali startuoti LBT etapuose startuojantys, pažengę laipiotojai.

2. Numatoma programa :

Varžybos vykdomos visoms grupėms vienu metu, varžyboms skiriama 1,5 val.,  trasų skaičius 6 – 7,

lipama kiekvienoje ne daugiau 3 kartų, lipimo tvarka laisva. Esant dideliam dalyvių skaičiui, laikas gali

būti pratęstas 15 – 20 min.

3. Registracija :

Išankstinė  registracija  iki  Lapkričio  18  dienos  e-paštu  :  klaipedosmsc.turistai  @gmail.  com ,  arba

telefonais  34  17  79,  mob.  +370-652-37981,  varžybų  dieną  2  valandas  iki  varžybų  pradžios.

Registruojantis el-paštu pateikti paraišką pagal pridedamo pavyzdžio punktus, telefonu registruojamasi

tik išimtiniu atveju. Vardines paraiškas, nurodant vardą, pavardę, gimimo metus, lytį ir komandą pateikti

0,5 val. iki varžybų.

4. Apdovanojimai :

Prizininkai ir nugalėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje bus apdovanoti diplomais ir prizais.

Varžybų organizatoriai :

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro turizmo skyrius;

tel. 34 17 79.

Edmundas Tilvikas

mailto:klaipedosmsc.turistai@gmail.com


.......................................................................................................... komandos

P A R A I Š K A

Dalyvauti laipiojimo uolomis varžybose “Visiems – 2013“ (II etapas -  ruduo)

2013-11-19
Klaipėda

Amžiaus grupė ...............................

Eil.
Nr.

Vardas pavardė Gimimo
metai

Gydytojo viza arba
vadovo parašas

V – vaikinas
M – mergina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

TVIRTINU : .......................................................
                                  (direktorius)

Įsakymo Nr. ..........           Data ...........................

A.V.

Leista dalyvauti........................ žm.
                                (žodžiais)

Gydytojas  ..............................…..
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