
KARINIS KLIŪČIŲ RUOŽAS

„JAUNOJO ŽVALGO TAKAS 2022“

2022 m. gegužės 25 d.
ATVYKIMO LAIKAS IR VIETA

2022 m. gegužės 25 d. (trečiadienį) 14:30 į Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro sporto aikštyną, 
Smiltelės g. 22.

DALYVIAI

Dalyvauti gali visi norintys. Grupės skirstomos pagal amžiaus grupes: vaikų – 4- 6 klasės imtinai, 
jaunučių – 7-8 klasių mokiniai, jauniai – 9 klasių ir vyresni. Startuojama komandomis. Komandoje 4 
dalyviai.  Komandoje turi būti bent 1 mergaitė.

PARAIŠKOS

Išankstinės paraiškos pateikiamos iki gegužės 20 d. 17 val. el. paštu eugenijusmalysevas@gmail.com.
Vardinės paraiškos pateikiamos prieš varžybas. Privalomas raštiškas tėvų sutikimas ir patvirtinimas, kad 
vaiko sveikatos būklė leidžia jam dalyvauti tokio pobūdžio varžybose. Forma pridedama.

Be išankstinės registracijos komandos startuoja be konkurencijos.

PROGRAMA

Iki 14:30 – pirmų  komandų atvykimas į varžybų vietą ir dalyvių registracija (paraiškų pateikimas);

Kitos komandos atvyksta prieš rezervacijoje nurodytą laiką ir užsiregistruoja. 

14:35 – informacija apie varžybas, rungčių rodymas ir nupasakojimas. Instruktažas. Tai pateikiama 
pirmoms dvejoms komandoms. Kitos komandos, stebinčios varžybas, prieš rungtis galės patikslinti 
detales pas teisėjus.

14:50 – pirmos komandos startas.

Kliūčių ruože kiekviena komanda startuoja po 20 min nuo prieš tai ėjusios komandos starto (15:10, 15:30, 
15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30

19:00 – varžybų uždarymas

RUNGČIŲ APRAŠYMAS

Ruožo ilgis – apie 200 m. Ruožo kliūčių kiekis 10-12 (gali varijuoti priklausomai nuo oro sąlygų). 
Kliūčių ruožui įveikti skiriama 12 min. Jei komanda nesigeba per 12 min įveikti kliūčių ruožo, jos 
dalyvavimas sustabdomas ir skaičiuojamas visų komandos narių pilnai įveiktų kliūčių kiekis. Kliūtis 
sudaro (ne eilės tvarka): 2 perkėlos, granatų mėtymas, šokinėjimas per padangas, sužeistojo nešimas, 
šaudymas šratasvydžio ginklais į objektus, „pelkės“ įveikimas, „šaudmenų“ transportavimas, „streso“ 
duobė, greičio ruožas.

REZULTATŲ SUVEDIMAS

Nugali komanda, greičiausiai įveikusi kliūčių ruožą ir taisyklingai įveikusi kliūtis. Už kliūties, išskyrus 
perkėlas ir šaudmenų transportavimą, neįveikimą pridedama po 20 sekundžių baudos (visiems nariams 
neįveikus kliūties ar įveikus iki 50% kliūties už vieną kliūtį gaunama 4x20=80 sek baudos), už neteisingą 
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įveikimą ar nepilną (virš 50%) pridedama po 10 sekundžių baudos laiko kiekvienam kliūties neįveikusiam 
komandos nariui (visiems nariams neteisingai įveikus kliūtį už vieną kliūtį gaunama 4x10=40 sek 
baudos). Už kiekvienos perkėlos ir šaudmenų transportavimo neįveikimą po 2 minutės baudos vienam 
nariui (kiekvienoje neįveiktoje kliūtyje neįveikus visiems komandos nariams 4x2=8 baudos minutės) 

APDOVANOJIMAS

Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami prizais (atskirai pagal amžiaus grupes). Rezultatai bus paskelbti 
MSC Facebook puslapyje per 3 dienas.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Varžybų inventoriumi aprūpina Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras.

Apranga ir avalynė turi būti tokia, kurią galima purvinti ir šlapinti! Su savimi privaloma atsinešti 
drabužius ir avalynę persirengimui po varžybų – varžybų apranga greičiausiai bus šlapia ir 
purvina!

Varžybų metu draudžiama turėti daiktus, keliančius pavojų, galinčius sužaloti ir kuriuos galima sugadinti 
varžybų metu (auskarai, grandinėlės, pakabukai, telefonai, nesaugūs laikrodžiai, raktai) 

Turėkite su savimi geriamo vandens!

Varžybos bus vykdomos laikantis visų su COVID-19 pandemija susijusių rekomendacijų ir reikalavimų.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į MSC turizmo skyrių (46) 31-17-79

ORGANIZATORIAI

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro turizmo skyrius.


