
Klaipėdos MSC turistų žaidimas 
OS ”K – Iššūkio taurė '2020”
2020 gegužės 18 - 22 d.

TRUMPA ĮŽANGA
Orientavimosi sporto pratybų žaidimas - Klaipėdos MSC “K – Iššūkio Taurė '2020” rengiamas
visiems  Klaipėdos  MSC  turistų  būrelių mokiniams  užsiėmimų  karantino  metu  gyvinimui  ir
įvairinimui. Renginio tikslas – palaikyti ir diegti būrelių narių natūralų poreikį judėjimui, pagelbėti
fizinio aktyvumo renginiu.

LAIKAS IR VIETA
Renginys  vykdomas  2020 m.  gegužės  18 -  22 dienomis (visą savaitę d.d.) kiekvieno  būrelio
vadovo rezervuotomis valandomis (rekomenduojama būrelio užsiėmimo valandomis) Klaipėdos
MSC ir aplinkinių rajonų žemėlapyje. „Švarus“ žemėlapis pridedamas. 
P.S.  gali  būti  renginys  pratęstas,  jei  kuriai  nors  grupei  „pristigtų“  laiko,  bet  ne ilgiau  kaip  iki
gegužės 27 d.

DALYVIAI
Visi būrelio nariai. Kiekvienas būrelis – atskira komanda. Jungtinės komandos – be konkurencijos.
Galima dalyvauti (startuoti) nebūtinai vieną dieną. Startuojama būrelio vadovo nustatyta tvarka.
Amžiaus  grupių  nėra.  Mergaičių  ir  berniukų  skaičius  nesvarbus  (visi  startuoja  toje  pačioje
grupėje). Komandinis rezultatas -  10 dalyvių rezultatai.

REGISTRACIJA
Išankstinė  registracija  reikalinga ir  BŪTINA,  kad rezervuoti  dalyvavimo valandas ir  nepažeisti
karantino  sąlygų  telefonu  8-652-37981,  taip  pat  el.paštu  klaipedosmsc.turistai@gmail.com .
Galima reg. ir edmundas.tilvikas  @gmail.com .

PROGRAMA
Susirinkę  sutartu laiku grupe ne didesne kaip  10 žmonių vienu metu, laikantis saugios erdvės
reikalavimo MSC stadiono pievoje startuojame vadovo nustatyta tvarka “MSC K – Iššūkio Taurės
'2020” pratybose - varžybose. Reikalingos priemonės: kortelės dalyviams ir MSC žemėlapis (dėl
jų bus sutarta rezervuojant laiką), kompasai (mokymui).

RUNGTIES APRAŠYMAS
Vietovėje  11  - 12  KP,  žemėlapiuose  jie  bus  užnešti,  startuojama  pavieniui  (orientavimasis
paprastas),  KP nedidelės raudonai  – baltos laminuotos juostelės (pavyzdys  bus ant  krepšinio
stovo prie MSC stadiono – tai ir OS pradžia, ir finišas). Laiką fiksuoja vadovas. Rezultatui jis nėra
svarbus – svarbiausia dalyvauti.  Dalyvis duoda komandai  5  taškus, jei pridedama dalyvio foto
trasoje  ar  „selfis“  -  papildomi  3  taškai.  Laimi  komanda surinkusi  daugiausiai  taškų.  Vadovas
varžybų Vyr. teisėjui  el. paštu pateikia dalyvavusių dalyvių sąrašą (vardas, pavardė) ir dalyvių
trasoje foto ar „selfius“ (su vardu).

APDOVANOJIMAS
Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais.

ORGANIZATORIAI
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro (MSC) turizmo skyrius. Vyr. teisėjas – Edmundas Tilvikas.

MSC turizmo skyrius, tel: (46) 341779
Edmundas Tilvikas (8-652) 37981 mob. edmundas.tilvikas@gmail.com
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