PATVIRTINTA
Lietuvos studentų sporto asociacijos
prezidento 2016 m. balandžio mėn 21 d.
įsakymu Nr. V–1–(15/16)–07

LIETUVOS STUDENTŲ KELIAUTOJŲ SĄSKRYDŽIO NUOSTATAI
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 studentų sporto asociacija.
5. Varžybas vykdo Lietuvos keliautojų sąjunga
6. Vyriausias teisėjas Algimantas Jucevičius.
III. LAIKAS IR VIETA
7. Varžybos vykdomos 2016 m. gegužės 07-08 d. Bražuolės poilsiavietėje, Lazdėnuose Trakų
rajonas.
8. Varžybų programa:
pradžia 11.00 val. (šeštadienis)
pabaiga 15.00 val. (sekmadienis)
Šeštadienį vykdomos atrankinės varžybos, po kurių 5 stipriausios komandos kovos dėl
Lietuvos studentų sporto čempionato taurės ir medalių. Nepatekusieji į stipriausiųjų
penketuką, varžysis dėl Lietuvos keliautojų sąjungos apdovanojimų.
IV. DALYVIAI
9. Amžius neribojamas;
10. Čempionate gali dalyvauti:
10.1.LSSA nariai, šių universitetų studentai: ASU, KTU, KU, LEU, LKA, LMTA, LSMU, LSU,
MRU, ŠU, VDA, VDU, VGTU, VU;
10.2. universitetų visų studijų formų studentai;
10.2. studentai, esantys akademinėse atostogose;
10.3. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą gali atstovauti tik baigtą
universitetą;
10.4. užsienio valstybių universitetų studentai.
11. Pavieniai sportininkai ir kiti universitetai (ne LSSA nariai), norintys dalyvauti čempionate,
privalo sumokėti 6 eurų mokestį, kreipiantis į LSSA iš anksto ir čempionate dalyvauja be
konkurencijos.
12. Sportininkas, studijuojantis daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną
universitetą pasirinktinai, visus mokslo metus.
V. VARŽYBŲ PROGRAMA
11. Programa:
Orientavimosi etapas.
Komanda – 2 vaikinai ir 2 merginos startuoja vienu metu. Komanda per vienos valandos kontrolinį
laiką, orientuodamasi pagal žemėlapį, suranda kontrolinius punktus. Vaikinai ir merginos vykdo
skirtingas užduotis, tik viename kontroliniame punkte visa komanda privalo susirinkti kartu.
Komandai pateikiami 2 žemėlapiai ir 2 atsižymėjimo kortelės. Laimi komanda, kuri greičiausiai
įvykdys užduotį.
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Kliūčių ruožas.
Komanda: 3 vaikinai ir 1 mergina startuoja kartu. Galimos užduotys: palapinės statymas, buomų
įveikimas, persikėlimas lygiagretėmis ir vienguba virve, sužeistojo transportavimas ir kiti keliautojų
technikos elementai.
Asmeniniu saugos inventoriumi pageidautina pasirūpinti patiems. Grupinį parūpins organizatoriai.
VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
12. Varžybos: komandinės. Komandos sudėtis: 6 žmonės, iš kurių 2 merginos, 3 vaikinai ir
vadovas-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 kliūčių
ruože.
15. Orientavimosi etapo komanda nugalėtoja nustatoma pagal užduotie įvykdymo laiką.
16. Kliūčių ruožo komanda nugalėtoja nustatoma pagal maršruto įveikimo laiką ir laiko, skirto už
baudas (1b.tšk.=30s), sumą.
VII. APDOVANOJIMAS
17. Komanda nugalėtoja apdovanojama diplomu ir taure, nariai medaliais ir diplomais
18. Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu.
19. II ir III vietos laimėtojai ir jų vadovai apdovanojami medaliais ir diplomais.
VIII. FINANSAVIMAS
20. Lietuvos studentų sporto asociacija apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja
komandas.
21. Varžybų organizatoriai aprūpina komandas žemėlapiais, inventoriumi, reikalingu kliūčių
ruožui įveikti.
22. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
23. Komandoms reikia turėti savo kompasus, pieštuką, žiogelį, maišelį žemėlapiui.
IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
24. Techninės paraiškos pateikiamos iki gegužės 05 d. 12.00 val. nurodant universiteto
pavadinimą, dalyvių vardus ir pavardes, rungtį, trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę,
siunčiamos el. paštu info.algis@gmail.com.
X. PARAIŠKOS
25. 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 mandatinei komisijai.
26. Kartu pateikiami studento pažymėjimai arba asmens tapatybės kortelės (pasai).
27. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.

Algimantas Jucevičius, 8 687 94 513, info.algis@gmail.com
LSSA Eglė Žibinskaitė, (8 37) 302 654, 861043776 studentusportas@gmail.com
_______________________
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