Senamiesčio orientavimosi ralis

“Senamiesčio mikrosprintas” +
”Senamiesčio skulptūrų ralis”
2019 spalio 15 d.
TRUMPA ĮŽANGA
 Senamiesčio orientavimosi ralis “Mikrosprintas” + “Senamiesčio skulptūrų ralis” rengiamas
visiems Klaipėdos mokyklų mokiniams nuo 2013 m. Renginio tikslas - pažinti savo miestą Klaipėdą.
LAIKAS IR VIETA
 Renginys vykdomas 2019 m. spalio 15 d. (antradienį) nuo 15.00 valandos Klaipėdos
senamiestyje. Renkamės Senamiestyje prie Jono Kalnelio skvere (schema pridedama).
DALYVIAI
 Visi pageidaujantys Klaipėdos mokyklų 5 – 12 kl. mokiniai. Startuojama komandomis po 5
dalyvius dvejose amžiaus grupėse – tarp 5-7 klasių ir 8-12 klasių mokinių. Mergaičių ir berniukų
skaičius nesvarbus (visi startuoja toje pačioje grupėje). Komandos startuoja, turėdamos vienodą
akcentą ar aprangos detalę (kepurėlės, kaklaskarės, emblemos, marškinėliai, kaspinėliai ar pan.)
REGISTRACIJA
 Išankstinė registracija į renginį BŪTINA iki spalio 14 d. MSC turizmo skyriuje tel 341779, el.paštu
klaipedosmsc.turistai@gmail.com, nurodant komandų skaičių grupėse.
PROGRAMA
Spalio 15 d. (antradienis)
15.00 – grupių atvykimas, pasiruošimas ir informacija;
15.15 – “Senamiesčio mikrosprintas”;
16.15 – “Senamiesčio skulptūrų ralis”;
17.15 – preliminari rungčių pabaiga;
17.30 – nugalėtojų apdovanojimas.
RENGINIO APRAŠYMAS :
 Susirinkę 15.00 val. Senamiestyje skvere prie Jono kalnelio apie 15.15 val. startuojame bendru
startu “Senamiesčio mikrosprinto” varžybose – estafetėje (būtinai registruotis iš anksto,
komandoms be išankstinės registracijos negarantuojame varžybų komplekto, jos startuos be
konkurencijos). Reikalingos priemonės: 5 kortelės (duodamos starto vietoje), “Senamiesčio”
žemėlapis su 12-15 KP. Užduočiai skiriamos 45 min.
 “Senamiesčio skulptūrų ralio” užduotis bus pateikta užduočių aprašymo lape (bus pateiktas
atvykus). Preliminariai tokios nuorodos rungčiai – reikalingas išmanusis įrenginys su QR kodų
nuskaitymo programėle bei galimybe naudotis mobiliaisiais duomenimis. Užduočiai skiriama 1
val. Komandos po finišo pateikia “surinktus” KP užduočių sprendimus. Varžybų rezultatai
suvedami dviejose amžiaus grupėse (nurodytos). Surinkus vienodai taškų, pirmenybę nulemia
geresnis laikas.
APDOVANOJIMAS
 Nugalėtojai ir prizininkai grupėse apdovanojami diplomais ir prizais.
ORGANIZATORIAI
 Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro (MSC) turizmo skyrius.
MSC turizmo skyrius, tel: (46) 341779
Edmundas Tilvikas (8-652) 37981 mob. edmundas.tilvikas@gmail.com
Violeta Čumak (8-650) 70707 violeta.cumak@gmail.com

