Patvirtinta
Vilniaus jaunųjų turistų centro direktorius
2022 m. rugsėjo __ d.
įsakymu Nr. V-__
ORIENTAVIMOSI IR PAŽINIMO VILNIAUS SENAMIESČIO GATVĖMIS VARŽYBŲ,
SKIRTŲ TARPTAUTINEI TURIZMO DIENAI PAMINĖTI,
NUOSTATAI
Tikslai:
ugdyti moksleivių orientavimosi Vilniaus mieste įgūdžius;
skatinti domėtis sostinės istorija, etnokultūriniu paveldu;
ugdyti jaunimo pilietines ir tautines nuostatas;
prasmingai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.
Organizatorius:
Varžybų organizatorius - Vilniaus jaunųjų turistų centras.
Dalyviai:
Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 5 – 12 klasių moksleiviai. Komandą sudaro 5
dalyviai:
jaunesniųjų amžiaus grupė ( 4 – 7 klasės),
vyresniųjų amžiaus grupė ( 8-12 klasės).
Jeigu dalyvauja 3 ir mažiau moksleivių, komanda atstovauti negali.
Iš mokyklos ar būrelio gali dalyvauti ne daugiau kaip 3 komandos skirtingose amžiaus grupėse.
Laikas ir vieta:
Varžybos vykdomos 2022 m. rugsėjo 24 dieną, šeštadienį Vilniaus Senamiestyje. Rinktis
Užupio gimnazijos kieme, adresu Krivių g. 10A. (už g-jos pastato aikštelėje)
Dalyvių registracija nuo 9.30 val. Varžybų pradžia – 10 val.
Varžybų arealas (teritorija):
Vilniaus pilių, Užupio, Paupio teritorijos, Kalnų ir Sereikiškių parkai.
Išankstinė registracija:
Apie komandų dalyvavimą varžybose pranešti direktoriaus pavaduotojai Aušrai Dirsei tel.
2 62 77 72 arba el. paštu: ausra.dirse@vjtc.lt iki rugsėjo 22 dienos, 15 val. Bus sudaromi
išankstiniai starto protokolai ir skelbiami www.vjtc.lt svetainėje.
Renginio eiga:
Komanda, atvykusi į varžybas, sekretoriatui pateikia paraišką, kurioje dalyviai pasirašo, kad
išklausė saugaus elgesio gatvėse bendrąsias taisykles ir turi medicinines pažymas, patvirtinančias jų
paskyrimą šiais mokslo metais į pagrindinę kūno kultūros grupę. Specialiajai kūno kultūros grupei
priskirti moksleiviai ir atleistieji nuo kūno kultūros pamokų – varžybose dalyvauja tik su raštišku
tėvų sutikimu. Būrelio vadovas savo parašu paraiškoje patvirtina šiuos duomenis.
Likus 5 min. iki starto, komanda gauna Vilniaus miesto planą, ant kurio nuo kontrolinio
žemėlapio per 3 min. nusikopijuoja stoteles, kurias reikės surasti varžybų metu (reikia turėti rašymo
priemones). Startavusi komanda ieško žemėlapyje pažymėtų stotelių eilės tvarka: 1, 2 ir t.t.
Kiekvienoje stotelėje bus teisėjas, kuris susirinkusiai visai 5 dalyvių komandai pateiks
užduotis. Komandos, supainiojusios stotelių eiliškumą, teisėjų bus grąžinamos ieškoti jų eilės tvarka.
Komanda, atlikusi užduotis pirmoje stotelėje, jas palieka teisėjui ir eina ieškoti antros stotelės ir t. t.

Jaunesniųjų amžiaus grupei kontrolinis laikas trasoje – 2,5 val.; vyresniųjų – 3 val. Už viršytą
kontrolinį laiką bus skiriami baudos taškai ( 10 min. – minus 1 baudos taškas).
Rezultatų suvedimas:
Kiekviena užduotis/klausimas bus vertinamas iki 1 balo. Galutinis rezultatas pagal komandų
amžiaus grupes bus nustatomas sudėjus užduočių atsakymų balus ir minusavus baudos taškus už
viršytą kontrolinį laiką. Laimi komanda, surinkusi daugiausiai balų.
Apdovanojimas:
Komandos savo amžiaus grupėse laimėjusios I – III vietas apdovanojamos VJTC diplomais,
komandinėmis taurėmis ir medaliais.

Varžybų teritorijos ribos (pažymėta raudonai): Šventaragio g., Maironio g., T. Kosciuškos g.
Olandų g. Aukštaičių g.

