
MOKINIŲ TURISTINIO SĄSKRYDŽIO “BALTIJOS PAVASARIS – 2019”

N U O S T A T A I

1. Tikslas ir uždaviniai. Skatinti mokinius pažinti savo kraštą, jo istoriją, geografiją; plėtoti mokinių
turizmą;

2.  Laikas ir vieta.  Sąskrydis vyks 2019 m.  gegužės 30 – 31 ir birželio  1 dienomis Skomantuose,
Klaipėdos rajone, Ašvos ir Veiviržo upių santakoje. Schema – pridedama. Vykstant į sąskrydį
savo transportu ar dviračiais – per Skomantų miestelį, toliau pagal rodykles.

3. Organizatoriai. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro turizmo skyrius.

4. Dalyviai. Sąskrydyje dalyvauja Klaipėdos miesto mokinių komandos pagal amžių suskirstytos į
dvi amžiaus grupes: jaunučių (2003 – 2005 g. m.) ir vaikų (2006 g. m. ir jaunesni). Komandos
sudėtis 6 mokiniai (iš jų ne mažiau 3 mergaičių) ir vadovas. Komanda gali turėti atsarginių narių
bei palaikymo komandą.

5.  Paraiškos.  Būtina  išankstinė  registracija  iki  gegužės  27  d.  telef.  34  17  79  arba  e-paštu
klaipedosmsc.turistai@gmail.com (nurodyti  komandų  skaičių  amžiaus  grupėse).  Vardinės  paraiškos
pateikiamos  atvykus  į  sąskrydžio  vietą.  Jos  turi  būti  patvirtintos  mokyklos  direktoriaus  ir  vizuotos
mokyklos med.punkte, kad mokiniai gali startuoti varžybose. Iš anksto neužsiregistravusios komandos
startuoja be konkurencijos.

6. Programa. Įskaitinę sąskrydžio programą sudaro dvi rungtys:
• turistinis ralis (spartusis žygis su orientavimosi sporto elementais, startuoja 6 dalyviai);
• turizmo technika (startuoja 6 dalyviai); Papildomą programą sudaro penki privalomi konkursai:

1. Komandos prisistatymo ir šūkio; 3. Gamtos keistenybių ir išdaigų;
2. Stovyklavietės tvarkymo 4. Vietovės ir gamtos pažinimo;
(konkursas vyks viso sąskrydžio metu); 5. Turistinio pasirodymo.
Taip pat sąskrydžio metu vyks virvės traukimo, kvadrato ir tinklinio turnyrai.

7. Dienotvarkė.
Gegužės 30 d.

iki 18.00 – komandų atvykimas į sąskrydžio vietą, stovyklavietės įsirengimas;
20.00 – sąskrydžio atidarymas, komandų prisistatymo ir šūkio (1) konkursas;
21.00 – virvės traukimo varžybos.

Gegužės 31 d.
10.00 – turistinio ralio (orientavimosi) varžybos;
16.00 – kvadrato ir tinklinio turnyras;
20.00 – konkursinė programa (3,4 ir 5 konkursai).

Birželio 1 d.
10.00 – turizmo technikos varžybos;
14.00 – apdovanojimas ir sąskrydžio uždarymas.

8.  Vykdymo sąlygos ir nugalėtojų nustatymas. Turistinės varžybos vykdomos pagal “Pėsčiųjų
turizmo varžybų mokiniams organizavimo ir vykdymo taisykles”, šiuos nuostatus ir rungčių bei
konkursų vykdymo sąlygas, kurios bus pateiktos varžybų vietoje. Virvės traukimo, kvadrato ir tinklinio
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varžybos vykdomos pagal vietoje sutartas taisykles.
Kiekviena įskaitinė programos rungtis skirtingose amžiaus grupėse vertinama taškais: 1 vieta  – 1
taškas, 2 vieta – 2 taškai ir t.t. Nugalėtojai amžiaus grupėje nustatomi pagal mažiausiai surinktų taškų
sumą. Esant vienodai sumai, pirmenybę lemia vieta turizmo technikos varžybose. Nedalyvavus kurioje
nors rungtyje, vieta nustatoma po visų komandų, turinčių įskaitą 2 rungtyse. Nedalyvavus
konkursuose, už kiekvieną konkursą skiriama po 1 baudos tašką. Šie taškai sumuojami prie įskaitinių
taškų ir turi įtakos galutinei komandos vietai.

9.  Apdovanojimas.  Komandos  –  sąskrydžio  nugalėtojos  ir  prizininkės  apdovanojamos  prizais  ir
diplomais. Turnyrų ir konkursų laimėtojai – prizais arba suvenyrais.

10. Priėmimo sąlygos. Išlaidas, susijusias su sąskrydžio organizavimu ir vykdymu padengia Klaipėdos
MSC. Mokinių  kelionės  ir  mitybos  išlaidas  padengia  siunčianti  organizacija  arba patys  dalyviai.  Ji
aprūpina ir inventoriumi,  reikalingu stovyklavimui lauko sąlygomis  ir maisto gaminimui (palapinės,
miegmaišiai, dujinės ar kt. viryklės). Varžyboms komandos pasirūpina kompasais (2 vnt.), apraišais ir
darbinėmis pirštinėmis kiekvienam dalyviui turizmo technikos varžyboms.

Konkursų vertinimo kriterijai

1.Komandos  prisistatymo  ir  šūkio  konkursas. Komandos  prisistato  sąskrydžio  atidarymo  metu
teisėjų kolegijos nustatyta tvarka. Prisistatymui skiriama ne daugiau 7 min. Vertinama pagal 5 punktus:
 turinys;
 originalumas ir išradingumas;
 komandos apranga;
 šūkis;
 elgesys konkurso metu.
2.Stovyklavietės  tvarkymo  konkursas.  Konkursas  vykdomas  viso  sąskrydžio  metu.  Pagrindiniai
kriterijai:
 stovyklos švara ir tvarka;
 stovyklos išplanavimas;
 stovyklos papuošimas;
 ekologija.
3.Gamtos  keistenybių  ir  išdaigų  konkursas.  Konkursas  vykdomas  konkursų  programos  metu.
Vertinama:
 pavadinimo arba komentaro originalumas (atitikimas eksponatui);
 efektingumas;
 gamtosauginis aspektas.
4.Vietovės  ir  gamtos  pažinimo  konkursas.  Konkursas  vykdomas  raštu  (testas).  Dalyvauja  trys
dalyviai. Komanda gauna 10 klausimų testą iš vietovės istorijos, gamtos ir geografijos. Laimi komanda,
surinkusi daugiausiai balų. Gavus vienodai balų, geriau vertinama į pirmus klausimus teisingai atsakiusi
komanda.
5.Turistinio pasirodymo konkursas. Konkursas vykdomas konkursinės programos metu. Vertinama:
 turinys;
 originalumas;
 atlikimo kokybė;
 elgesys renginio metu;
 žiūrovų reakcija.



Sąskrydžio vietos situacinė

S C H E M A
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