
TURIZMO TECHNIKOS VARŽYBOS 
“SMILTELĖS TURAS – ‘2022” 
2022 lapkričio 23 d. / gruodžio 7 d. 

 

 

TRUMPA ĮŽANGA 
• Turizmo technikos varžybos “Smiltelės turas – ‘2022“ – Klaipėdos mokinių turizmo varžybos, 

rengiamos visiems norintiems susipažinti su turizmo varžybomis sporto salėse, varžybų taisyklėmis 
ir tvarka. Varžybų metu išaiškinami stipriausi 2022 metų skirtingų amžiaus grupių turistai 
sportinėse varžybose. 

LAIKAS IR VIETA 
• 2022 m. lapkričio 23 d. (trečiadienį) – vaikų amžiaus grupės (C) varžybos nuo 14.30 val.; gruodžio 

7 d. (trečiadienį) – jaunių ir jaunučių amžiaus grupių (A ir B) varžybos nuo 14.30 val. 
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.). 
PARAIŠKOS 
• Išankstinės paraiškos pateikiamos iki LAPKRIČIO 22 d. ir GRUODŽIO 6 d. el. paštu : 

klaipedosmsc.turistai@gmail.com, nurodant VARDĄ, PAVARDĘ, GIM. METUS, taip pat 
nurodoma kiekvieno dalyvio atstovaujama mokykla. Patvirtintos vardinės paraiškos būtinos, 
pateikiamos organizatoriams atvykus į varžybas. Neregistruoti (be išankstinės registracijos) dalyviai 
startuoja be konkurencijos. 

DIENOTVARKĖ 
Lapkričio 23 d. /Gruodžio 7 d. (trečiadienis) 
iki 14.30 – dalyvių atvykimas; 

14.30 – registracija ir varžybos; 
~17.30 – varžybų uždarymas. 

VARŽYBŲ APRAŠYMAS 
• Varžybos vykdomos vadovaujantis esminėmis Lietuvos keliautojų sąjungos patvirtintų taisyklių 

nuostatomis ir kliūčių aprašymu. Dalyvių startas numatomas burtų keliu. Trasos sudarytos iš 
pėsčiųjų ir kalnų turizmui būdingų kliūčių ir elementų. Galimos kliūtys – pakilimas SPORTINIU 
BŪDU ir DIBTINE UOLŲ SIENELE, šlaito traversas ir nusileidimas SPORTINIU BŪDU bei 
naudojant „aštuoniukę“, švytuoklė, buomas ir kt. kliūtys. Įveikiant visas kliūtis naudojamos 
priemonės, užtikrinančios saugumą. 

• Būtinas inventorius – apraišų komplektas, darbinės pirštinės, 3 karabinai, kilpa – „čiuptukas, 
„aštuoniukė“ (A ir B). 

REZULTATŲ SUVEDIMAS 
• Rezultatai suvedami pagal trasos įveikimo laiką, pridedant baudos laiką už klaidas trasoje. 
APDOVANOJIMAS 
• Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir prizais. 
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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