
MOKINIŲ TURISTINIO SĄSKRYDŽIO “BALTIJOS PAVASARIS – 2020”

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 2020 m. birželio 4 – 5 dienomis Šernuose, Klaipėdos rajone (2020-06-
04) ir Klaipėdos MSC teritorijoje, Smiltelės g. 22, stadionas (2020-06-05). Schema 1  d . – pridedama.
3. Organizatoriai. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro turizmo skyrius.
4. Dalyviai. Sąskrydyje dalyvauja Klaipėdos miesto mokinių komandos pagal amžių suskirstytos į
tris amžiaus grupes: jaunių (2001 – 2003 g. m.), jaunučių (2004 – 2006 g. m.) ir vaikų (2007 g. m.
ir jaunesni). Komandos sudėtis 5 mokiniai (bet  koks mergaičių  ir  berniukų skaičius) ir vadovas.
Komanda gali turėti atsarginių narių bei palaikymo komandą.
5.  Paraiškos.  Būtina  išankstinė  registracija  iki  birželio  3  d.  telef.  34  17  79  arba  el.  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 trys rungtys:
• Orientavimosi  sprintas  –  labirintas  (orientavimosi sporto elementai  –  azimuto  nustatymas,  KP
atsižymėjimas sprinto trasoje; startuoja 5 dalyviai);
• Turistinis kliūčių ruožas (startuoja 5 dalyviai);
• Tinklinis (jauniams ir jaunučiams)/ kvadratas (vaikams); (komandoje 5 dalyviai).

Papildomą programą sudaro du privalomi konkursai:
1. Komandos prisistatymo ir šūkio; 2. Stovyklavietės ir komandos gairės sukūrimo;
Taip pat sąskrydžio metu vyks virvės traukimo turnyras (jaunių, jaunučių ir vaikų grupės).
7. Dienotvarkė.

Birželio 4 d.
iki 11.00 – komandų atvykimas į sąskrydžio vietą Šernuose, įsikūrimas (stovyklavietės įsirengimas);
12.00 – sąskrydžio atidarymas, komandų prisistatymo ir šūkio (1) konkursas;
13.00  –  16.00  –  Orientavimosi  sprintas  –  labirintas  (informacija  bus  pateikta  užsiregistravusioms
komandoms prieš 1 dieną);
13.00 – 16.00 Tinklinio / kvadrato varžybos;
14.00 – Stovyklavietės ir komandos gairės sukūrimo konkursas;
17.00 – prognozuojama dienos renginių pabaiga, vykimas namo.

Birželio 5 d.
11.00 – Turistinis kliūčių ruožas;
13.00 – virvės traukimo turnyras;
14.30 – apdovanojimas ir sąskrydžio uždarymas.

8. Vykdymo sąlygos ir nugalėtojų nustatymas. Turistinės varžybos vykdomos pagal šiuos nuostatus
ir rungčių bei konkursų vykdymo sąlygas, papildomomis  sąlygomis,  kurios bus pateiktos varžybų
vietoje.  Kvadrato ir tinklinio  bei  virvės traukimo turnyrai/varžybos vykdomos pagal vietoje sutartas
taisykles.
Kiekviena įskaitinė programos rungtis skirtingose amžiaus grupėse vertinama taškais: 1 vieta  – tiek
taškų,  kiek  komandų,  kitos  mažėjančiai  po  1  tašką .  Koeficientai  –  orientavimosi  sprintas  –
labirintas – 2, turistinis kliūčių ruožas – 2,5 (iki 3); tinklinis/kvadratas – 1. Nugalėtojai amžiaus grupėje
nustatomi pagal surinktų taškų sumą. Esant vienodai sumai, pirmenybę lemia vieta turistinio kliūčių
ruožo varžybose. Nedalyvavus kurioje nors rungtyje, vieta nustatoma po visų komandų, turinčių
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įskaitą 3  rungtyse. D a l yv a v i m a s  konkursuose –  už kiekvieną konkursą skiriama po 1 tašką arba
minus 1 tašką, jei nedalyvaujama arba nepasiruošta. 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  patys  dalyviai  arba  siunčianti  organizacija.  Ji
aprūpina ir inventoriumi, reikalingu dalyvauti varžybose. Varžyboms komandos pasirūpina kompasais
(bent 2 vnt.), apraišais ir darbinėmis pirštinėmis kiekvienam dalyviui turistiniame kliūčių ruože.
11. Konkursų vertinimo kriterijai.
1. Komandos prisistatymo ir šūkio konkursas. Komandos prisistato sąskrydžio atidarymo metu teisėjų
kolegijos nustatyta tvarka. Prisistatymui skiriama ne daugiau 5 min. Vertinama pagal 5 punktus:
 turinys;
 originalumas ir išradingumas;
 komandos apranga;
 šūkis;
 elgesys konkurso metu.
2. Stovyklavietės ir komandos gairės konkursas. Konkursas vykdomas atvykus į sąskrydį pirmą dieną.
Komanda įsirengia laikiną stovyklavietę – pastogę (tentą) ar pan., ribas, įsikuria varžybų metui savo
reziduojamą vietą, ją papuošia iš anksto apgalvotu būdu ir parengia vietoje GAIRĘ (medžiagą – kartono
gabalą  komandą  aprūpins  organizatoriai),  kurią  taip  pat  įkomponuoja  į  stovyklavietę.  Pagrindiniai
kriterijai:
 stovyklavietės švara ir tvarka;
 stovyklavietės išplanavimas;
 stovyklavietės papuošimas;
 stovyklavietės ekologija;
 gairės originalumas.

Sąskrydžio vietos pirmos dienos situacinė S C H E M A
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