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mokinių turizmo varžybos

Mokyklos direktoriui 2019-04-02.

Š.m. BALANDŽIO 18 DIENĄ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro teritorijoje

rengiamos Klaipėdos miesto „Mero taurės '2019“ mokinių turizmo varžybos. Kviečiame

dalyvauti  šiose  varžybose  Jūsų  vadovaujamos  mokyklos  mokinius.  Prašome

supažindinti  su  šia  informacija  besidominčius  mokytojus  ir  mokinius.  Visa

informacija  pateikiama  pridedamuose  varžybų  nuostatuose,  taip  pat  pridedama

paraiška varžyboms.

Direktorius Vytautas Krutulis

34 17 79

Edmundas Tilvikas

Klaipėdos MSC turizmo metodininkas



KLAIPĖDOS MIESTO „MERO TAURĖS ‘2019“
MOKINIŲ TURIZMO VARŽYBŲ NUOSTATAI
2019 m. BALANDŽIO 18 d.

I. Varžybų dalyviai

Varžybose dalyvauja Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų komandos.

Dalyvių amžius neribojamas. Komandos sudėtis – 4 dalyviai ir 1 mokytojas – vadovas.

Mergaitės  ir  berniukai  rungtyniauja  atskirose  grupėse.  Kelių  mokyklų  rinktinės

komandos  startuoti  negali,  mergaitės  negali  startuoti  berniukų,  o  berniukai  –

mergaičių  komandose.  Kiekvieną  mokyklą  gali  atstovauti  po  2  komandas.  Taškai

mokyklai skiriami tik už vienos komandos rezultatą (imamas geresnis).

II. Varžybų vykdymas

Varžybos  vykdomos  Klaipėdos  moksleivių  saviraiškos  centro  teritorijoje

balandžio  18  d.  nuo  14.30  val.  Rinktis  –  MSC sporto  aikštyne  (Smiltelės  g.  22).

Atvykus į varžybas komandų vadovai pateikia paraišką pagal pateiktą pavyzdį, būtina

turėti mokinių pažymėjimus. Išankstinė komandų registracija Klaipėdos MSC turizmo

skyriuje iki trečiadienio (balandžio 17 d.) tel./faks. (8~46) 34 17 79 arba el.paštu:

klaipedosmsc.turistai@gmail.com. Be išankstinės registracijos komandos startuoja be

konkurencijos.

Varžybose  galimi  etapai  (rungtys):  1.Pakilimas  ir  nusileidimas;  2.Šlaito  traversas;

3.Užpelkėjusio  ruožo  įveikimas  (imitacija);  4.Virvinė  perkėla;  5.Sužeistojo

transportavimas; 6.Mazgų rišimas; 7. Nusileidimas virve; 8. OS rungtis ir kt. fizinės

kliūtys.

Būtinas  inventorius:  pilnas  apraišų  komplektas  (kiekvienam),  darbinės  pirštinės

(kiekvienam), po 3 karabinus (kiekvienam) ir 1 virvė neštuvams pasidaryti (apie 15 m

– 1 vnt. komandai).

III. Laimėtojų nustatymas

Komandos  startuoja  burtais  nustatyta  eilės  tvarka.  Geriausia  komanda

nustatoma pagal trasos įveikimo laiką, pridedant baudos laiką už neteisingai atliktus

veiksmus. Baudos taškų lentelė pridedama.

IV. Priėmimo sąlygos

Startuoti  būtina su sportine  apranga.  Pageidautina,  kad kiekviena komanda

turėtų savo inventorių. Neturinčios bus aprūpintos tik spec. inventoriumi. Komandų

vadovai  atsako  už  dalyvių  saugumą  kelionės  ir  varžybų  metu,  už  tvarkingą

dokumentaciją,  pavyzdingą  moksleivių  elgesį  varžybų  ir  laisvalaikio  metu.  Kitos

varžybų sąlygos nurodytos bendruose žaidynių nuostatuose.

Klaipėdos MSC metodininkas Edmundas Tilvikas (8-652-37981)
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................................................................................... mokyklos

P A R A I Š K A

Dalyvauti mokinių „Mero taurės ‘2019” turizmo varžybose

2019-04-18

Klaipėda

Eil.

Nr.
Vardas pavardė

Gimimo

metai

Gydytojo viza arba

vadovo parašas

V – vaikinas

M – mergina
Pirma komanda

1.
2.
3.
4.

Antra komanda
5.
6.
7.
8.

Atsarginiai dalyviai
9.
10.

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

TVIRTINU : .........................................

                                    (direktorius)

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

A.V.

Leista dalyvauti ....................... žm.

                                (žodžiais)

Gydytojas ......................................



Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras

TURIZMO  TECHNIKOS  VARŽYBŲ

B A U D Ų    L E N T E L Ė

1 baudos taškas skiriamas už šias klaidas :
 neužsuktas karabinas;

 inventoriaus pametimas, išskyrus pagrindinę virvę;

 ribos peržengimas;

 neteisinga rankų padėtis (sport.nusileidimas, pakilimas, traversas);

 neteisingai surištas mazgas;

 raukšlės palapinės stoge.
2 baudos taškai skiriami už šias klaidas :

 darbas be pirštinių;

 2 dalyviai etape, kur tai neleidžiama;

 neteisingas sportinis nusileidimas;

 kritimas susilaikant, kritimas pelkėje;

 neteisingas saugos organizavimas upės tėkmės atžvilgiu;

 neteisingas sužeistojo nešimas;

 bendras palapinės persikreipimas.
3 baudos taškai skiriami už šias klaidas :

 pakibimas ant savisaugos;

 saugos ir savisaugos nebuvimas;

 sužeistojo pametimas;

 statant buomą, kai 3 kartus nepataikoma tarp atžymų;

 nesurištas mazgas.
6 baudos taškai skiriami už šias klaidas :

 pagrindinės virvės pametimas;

 teisėjo pagalba;

 kliūties neįveikimas.

Paruošta pagal galiojančias taisykles 2003-02-07 E.Tilvikas, Klaipėdos MSC metodininkas
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