
Turizmo technikos varžybos

“Strėvos turas ‘2013”
2013 m. lapkričio 29 ir gruodžio 6 d.

TRUMPA ĮŽANGA
 Turizmo technikos varžybos “Strėvos turas – 2013” vaikams vykdomos lapkričio 29 d., jauniams

ir jaunučiams – gruodžio 6 d.

ATVYKIMO LAIKAS IR VIETA
 2013 m. lapkričio 29 d. (penktadienį) iki 14.30 valandos į Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro

sporto salę (Strėvos g. 5, Klaipėda), gruodžio 6 d. (penktadienį) iki 14.30 valandos ten pat.

DALYVIAI
 Visi norintys moksleiviai. Startuojama individualiai trijose amžiaus grupėse: “A” – jaunių (1996 g.m.

ir vyr.), “B” – jaunučių (1997 – 1999 g.m.), “C” – vaikų (2000 g.m. ir jaun.).

PARAIŠKOS
 Išankstinės paraiškos pateikiamos iki š.m. lapkričio 28 d. ir gruodžio 5 d. tel. 34 17 79 arba

el.paštu: klaipedosmsc.turistai@gmail.com     .Vardinės paraiškos pateikiamos atvykus į varžybas.

PROGRAMA
Lapkričio 29 d. (penktadienis)
14.30 – vaikų komandų atvykimas ir registravimas;
14.45 – informacija ir burtų traukimas;
15.00 – pirmojo dalyvio startas (varžybos);
17.30 – (preliminariai) varžybų pabaiga.
Gruodžio 6 d. (penktadienis)
14.30 – jaunių ir jaunučių amžiaus grupės komandų atvykimas ir registravimas;
14.45 – informacija ir burtų traukimas;
15.00 – pirmojo dalyvio startas (varžybos);
17.30 – (preliminariai) varžybų uždarymas.

RUNGČIŲ APRAŠYMAS
 Varžybos vykdomos vadovaujantis Lietuvos keliautojų sąjungos patvirtintomis taisyklėmis.

Numatoma trasa sudaryta iš pėsčiųjų ir kalnų turizmui būdingų kliūčių ir elementų. Galimos kliūtys –
pakilimas, šlaito traversas ir nusileidimas, užpelkėjusio ruožo įveikimas, virvinė perkėla, nusileidimas
sportiniu būdu arba “diulferiu” (A ir B grupėms) ir kt.

 Būtinas inventorius – apraišų komplektas, darbinės pirštinės, 3 karabinai, nusileidimo plokštelė.

REZULTATŲ SUVEDIMAS IR APDOVANOJIMAS
 Rezultatai suvedami pagal trasoje sugaištą laiką, pridedant baudos laiką už neteisingai atliktus

veiksmus (baudų lentelė pridedama).
 Nugalėtojai apdovanojami diplomais ir prizais.

DALYVAVIMO SALYGOS
 Varžybų inventoriumi aprūpina siunčianti organizacija arba apsirūpina patys dalyviai (spec.kalnų

technikos inventoriaus bus galima pasiskolinti iš organizatorių);
 Darbinėmis pirštinėmis dalyviai pasirūpina iš anksto patys (organizatoriai neturės paskolinti);
 Patartina turėti arbatos termosuose ir užkandžių (sausainių, sumuštinių), jei varžybos užtruktų.

ORGANIZATORIAI
 Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro (MSC) turizmo skyrius.

Edmundas Tilvikas tel: (46) 341 779; (8-652) 37981 mob.;

www.kmsc.lt  

http://www.kmsc.lt/
mailto:klaipedosmsc.turistai@gmail.com

