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PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro direktoriaus 

2020 m. rugsėjo 11  d. įsakymu Nr. R1-389 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Populiarinti keliautojų sportą tarp studentų. 

2. Kelti studentų sportinį meistriškumą. 

3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.  

 

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Varžybas organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Lietuvos studentų sporto 

asociacija ir Vilniaus universitetas. 
5. Varžybas vykdo Lietuvos keliautojų sąjunga.  

6. Vyriausias teisėjas Algimantas Jucevičius. 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

7. Varžybos vykdomos 2020 m. spalio 3 d. Varėnos rajone, Valkininkų apylinkėse, Spenglos 

stovyklavietėje. Orientavimosi rungties startas prie Pamerkių geležinkelio stotelės, iš ten 

komandos bus nukreiptos į stovyklavietę. Vykti Vilniaus – Varėnos (A4) keliu iki Naujųjų 

Valkininkų. Miestelyje prieš geležinkelio pervažą sukti į kairę (rodyklė Pamerkiai 6 km) ir 

toliau žvyrkeliu iki Pamerkių, kaime sankryžoje į dešinę iki pervažos ir prie jos stotelės. 

Dalyviai į varžybų vietą atvyksta šeštadienį 09:00 val. Varžybų pradžia: 09.30 val. 

 

IV. DALYVIAI 

8.Amžius neribojamas; 

9.Čempionate gali dalyvauti: LSSA nariai, šių universitetų studentai: KTU, KU, LKA, LMTA, 

LSMU, LSU, MRU, ŠU, VDA, VDU, Vilnius Tech, VU, LCC, ISM; 

9.1. universitetų visų studijų formų studentai; 

9.2. studentai, esantys akademinėse atostogose; 

9.3. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą gali atstovauti tik baigtą 

universitetą; 

9.4. studentai metai po studijų sustabdymo; 

9.5. užsienio valstybių universitetų studentai. 

9.6. Sportininkai, studijuojantys daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną 

universitetą pasirinktinai, visus mokslo metus. 

 

V. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

10. Programa: 

Orientavimosi etapas - ralis. 

Komanda – 5 dalyviai, iš kurių bent 1 mergina startuoja vienu metu. Komandos turės per 

kontrolinį laiką pagal žemėlapį įveikti 12-15 km trasą (bėgti nebūtina). Ralio metu dalyviai eina 

su kuprinėmis, starto teisėjai tikrins kuprinių svorius; komandai privaloma turėti 5 kuprines, 

kiekvienoje nors 5 kilogramai svorio. Ralio metu komanda ieško kontrolinių punktų ir juose 

atlieka papildomas orientavimosi (ir ne tik) užduotis. Ralio metu gali būti papildoma ekologinė 
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užduotis. Komandai įteikiami 1 žemėlapis ir 1 atsižymėjimo kortelė. Laimi komanda, 

nepavėlavusi į kontrolinį laiką ir tiksliausiai  įvykdžiusi papildomas užduotis. 

 

11. Kliūčių ruožas.  

Komanda: 5 dalyviai, iš kurių bent 1 mergina startuoja vienu metu. Galimos užduotys: palapinės 

statymas, buomų įveikimas, persikėlimas lygiagretėmis virvemis  ir vienguba virve, sužeistojo 

transportavimas, kiti keliautojų technikos elementai. 

Visą reikalingą inventorių parūpins organizatoriai. 

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

12. Varžybos: komandinės. Komandos sudėtis: 6 žmonės: 5 dalyviai iš kurių bent 1 mergina, ir 

treneris. 

13. Varžybų nugalėtojas kompleksinėje įskaitoje nustatomas pagal rungčių rezultatus, 

sumuojant taškus už užimtas vietas. 

14. Jeigu taškų suma vienoda, pirmenybė teikiama komandai, užėmusiai aukštesnę vietą 

orientavimosi rungtyje. 

15. Kliūčių ruožų komanda nugalėtoja nustatomos pagal užduoties įvykdymo laiką.  

 

VII. APDOVANOJIMAS 

 

16. Komanda nugalėtoja apdovanojama diplomu ir taure, nariai medaliais ir diplomais 

17. Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu. 

18. II ir III vietos laimėtojai ir jų vadovai apdovanojami medaliais ir diplomais. 

 

VIII. FINANSAVIMAS 

 

19. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir 

apdovanoja komandas. 

20. Varžybų organizatoriai aprūpina komandas žemėlapiais, inventoriumi, reikalingu kliūčių 

ruožui įveikti. 

21. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.  

22. Komandoms reikia turėti savo kompasus, pieštuką, žiogelį, maišelį žemėlapiui. Pageidautina 

turėti asmeninį kalnų teccnikos inventorių: apraišus, saugos kilpas, po 6 karabinus, pirštines. 

 

IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 

 

23. Techninės paraiškos pateikiamos iki spalio 2 d. 17.00 val., nurodant universiteto 

pavadinimą, dalyvių vardus ir pavardes, rungtį, trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę, 

siunčiamos el. paštu  keliautojai@gmail.com, studentusportas@gmail.com  

 

X. PARAIŠKOS 

 

24. Komandinės paraiškos su gydytojo vizomis, nurodant universiteto pavadinimą, dalyvių ir 

trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę, rungtį, patvirtintas atstovaujamo universiteto 

atsakingo darbuotojo parašu ar spaudu, pateikiamos teisėjų kolegijai važybų vietoje.  

25. Kartu pateikiami studento pažymėjimai arba asmens tapatybės kortelės (pasai). 

26. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.  

 

 Informacija: Algimantas Jucevičius, 8 687 94 513 

Eglė Žibinskaitė, (8 37) 302 654, 861043776 studentusportas@gmail.com 

_______________________ 
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