
Moksleivių turizmo technikos varžybos
„Saulėtekio turas ‘2022“
NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Klaipėdos MSC
direktoriaus

TRUMPA ĮŽANGA
 Turizmo technikos varžybos “Saulėtekio turas” – tradicinės Klaipėdos mokinių varžybos, rengiamos

nuo 1999 metų. 2021 m. varžybos neįvyko dėl COVID-19 pandemijos metu taikyto karantino, tad tai
jau XXIII– osios varžybos. 1999 m. šiose varžybose startavo 77 dalyviai, 2000 – 94, 2001 – 87, 2002
– 76, 2003 – 75, 2004 – 64, 2005 – 61, 2006 – 64, 2007 – 56, 2008 – 58, 2009 – 54, 2010 – 61, 2011
– 59, 2012 – 60, 2013 – 64, 2014 – 54, 2015 – 47, 2016 – 58, 2017 – 79, 2018 – 35, 2019 – 55 ir
2020 – 40 dalyvių.

LAIKAS IR VIETA
 2022 m. kovo 23 ir 25 dienomis (trečiadienį ir penktadienį) nuo 14.30 val. Klaipėdos MSC sporto

salėje.
DALYVIAI
 Visi norintys mokiniai. Startuojama individualiai trijose amžiaus grupėse: “A” – jaunių (2005 g.m. ir

vyresni), “B” – jaunučių (2006 – 2008 g.m.), “C” – vaikų (2009 g.m. ir jaun.). Mergaitės ir berniukai
varžosi atskirose grupėse. Kiekvienoje grupėje vadovui skiriama ne daugiau 8 vietų.

PARAIŠKOS
 Išankstinės  paraiškos  pateikiamos  iki  vasario  22  d.  el.  paštu  :  klaipedosmsc.turistai  @gmail.com

pagal pridėtą pavyzdį. Varžybų dieną būtinos patvirtintos paraiškos.
DIENOTVARKĖ
Kovo 23 d. (trečiadienis)
Iki 14.30 – vaikų amžiaus grupės dalyvių atvykimas ir dalyvių registracija;

14.30 – informacija ir burtų traukimas;
14.45 – pirmojo dalyvio startas (varžybos);

Kovo 25 d. (penktadienis)
iki 14.30 – jaunučių amžiaus grupės dalyvių atvykimas ir registracija;

14.45 – informacija ir burtų traukimas;
14.45 – pirmojo dalyvio startas ir tolesnės varžybos;

iki 15.30 – jaunių amžiaus grupės dalyvių atvykimas ir registracija;
15.45 – pirmojo dalyvio startas ir tolesnės varžybos;
17.30 – varžybų uždarymas.

VARŽYBŲ APRAŠYMAS
 Tai  naujo formato – Klaipėdos moksleivių turizmo daugiakovės '2022 I etapas. Per 2022 m. bus

surengti 4 etapai, kurių rezultatų suma nulems Klaipėdos turizmo čempionus.
 Varžybos  vykdomos  vadovaujantis  Lietuvos  keliautojų sąjungos  patvirtintomis  taisyklėmis.

Numatoma trasa sudaryta iš pėsčiųjų ir kalnų turizmui būdingų kliūčių ir elementų. Galimos kliūtys
– pakilimas,  šlaito  traversas  ir  nusileidimas,  „užpelkėjusio ruožo“  įveikimas,  švytuoklė,  krovinio
pernešimas  ir  kt.  kliūtys.  Jaunių  ir  jaunučių  a.g.  dalyviams  be  šių  kliūčių  gali  būti  ir  buomas,
pakilimas kopetėlėmis, virvinė perkėla bei nusileidimas diulferiu. Įveikiant visas kliūtis naudojama
visa reikalinga turistinė technika, užtikrinanti saugumą.

 Būtinas inventorius – apraišų komplektas (kiekvienam), darbinės pirštinės (kiekvienam), 3 karabinai
(kiekvienam). Jaunių ir jaunučių a.g. dalyviams – nusileidimo virve plokštelė.

REZULTATŲ SUVEDIMAS
 Rezultatai suvedami pagal trasoje sugaištą laiką ir: 1)pridedant baudos laiką už neteisingai atliktus

veiksmus (baudų lentelė bus varžybų vietoje); 2) kitu atveju baudos gali būti neskiriamos, bet kliūčių
įveikimui skiriamas papildomas bandymų skaičius, kliūčių įveikimas kartojamas.

 Be išankstinės registracijos dalyviai startuoja be konkurencijos.
APDOVANOJIMAS
 Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais.
DALYVAVIMO SĄLYGOS
 Visi dalyviai startuoja sportine apranga (alkūnės ir keliai uždengti) ir sportiniais bateliais;
 Varžybų inventoriumi aprūpina siunčianti organizacija arba apsirūpina patys dalyviai (spec. kalnų

technikos inventoriaus bus galima pasiskolinti iš organizatorių);
 Darbinėmis pirštinėmis komandos pasirūpina iš anksto pačios (organizatoriai neturės paskolinti);
ORGANIZATORIAI Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro (MSC) turizmo skyrius. 
Edmundas Tilvikas tel: (46) 341779; (8-652) 37981 mob.
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