VANDENS TURISTŲ ŠVENTĖS „PLATELIAI 2019“
NUOSTATAI – KVIETIMAS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
 Populiarinti vandens turizmą;
 Skatinti aktyvų laisvalaikį gamtoje su šeima ir draugais;
 Nustatyti stipriausias komandas.
LAIKAS IR VIETA:
Šventė vyks 2019 m. liepos 5 - 7 dienomis (atvykimas liepos 05 d.) prie Platelių ežero šalia Beržoro
girininkijos, Beržynėlio stovyklavietėje (nuorodos į stovyklavietę nuo kelio Plungė – Mažeikiai).
DALYVIAI:
Šventėje gali dalyvauti visi vandens turizmo mėgėjai ir jiems prijaučiantys. Komandos dalyvių
skaičius neribojamas.
 Bendra komandinė grupė. Minimali komandos sudėtis 5 vyrai ir ne mažiau nei 2 moterys.
P.S. Visų dalyvių amžius ne mažiau nei 14 metų, jaunesni nei 14 m. amžiaus vaikai rungtyse gali dalyvauti tik turėdami tėvų arba
teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą. Dalyviai visose rungtyse vykstančiose vandenyje privalo dėvėti gelbėjimosi liemenes.
Kiekviena komanda privalo turėti kompasą.

PRIĖMIMO SĄLYGOS:
Nakvynė lauko sąlygomis. Dalyviai ir komandos nariai sumoka nacionalinio parko nustatytą
stovyklavimo mokestį (transporto priemonės mokestis 5,00 eurai už dieną). Komandos startinis mokestis– 50
eurų.
ŠVENTĖS SPORTINĖS RUNGTYS:
 Komandinė estafetė:
bendra grupė- 3 etapai (2 vyrų + 1 mišrus).
 Turizmo technikos ir gelbėjimo darbų varžybos:
komandų sudėtis: 4 vyrai ir ne mažiau nei 2 moterys.
 Plaukimas dvivietėmis baidarėmis greičio ruožu:
komandų sudėtis: 1 vyrų + 1 mišrus.
 Turizmo saviveiklos konkursas.
Saviveiklos konkurso pasirodymo tema: „Plateliai 2019 PLIUS“. „Plius“ – burtų keliu
nustatomas tematinis pasirodymo elementas / reikšmė (pvz.: baidarė, irklas, laužas ar bet kokia kita reikšmė
susijusi su turistine tematika). Saviveiklos konkurso pasirodymo trukmė: nuo 3min. iki 5min.
 Turistinio tinklinio varžybos:
komandų sudėtis: 4 vyrai + 1 moteris.
 Nekonkursinėje programoje – įvairūs konkursai, žaidimai vaikams.
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS:
Komanda nugalėtoja nustatoma pagal didžiausią surinktų taškų sumą visose varžybose. Už 1 vietą
rungtyje skiriama daugiausia taškų ( tiek, kiek yra varžybose užsiregistravusių komandų + 1 taškas), už
kiekvieną sekančią vietą vienu tašku mažiau nepridedant 1 taško.
Komandinės OS estafetės rungties rezultato koeficientas – 4;
Turizmo technikos ir gelbėjimo darbų rungties rezultato koeficientas – 3;
Plaukimo dvivietėmis baidarėmis greičio ruožu rezultato koeficientas – 2;
Visų kitų rungčių rezultatų koeficientas – 1.
APDOVANOJIMAS:
Komanda nugalėtoja apdovanojama pereinamuoju prizu. Visų rungčių nugalėtojai ir prizininkai
apdovanojami prizais, diplomais ir t. t.
ORGANIZACIJA:
Šventę organizuoja ir vykdo vandens turizmo mėgėjai – visuomenininkai.
Organizacijas, dalyvaujančias renginyje, prašome pagal galimybes šventę paremti finansiškai.
Komandas, kurios nori išsinuomoti baidares, prašome šventės organizatorius informuoti ir užsakyti
baidares ne vėliau kaip 10 d. iki varžybų. Kontaktai baidarės užsakymui ir kitai informacijai: +370
65682002 arba el. paštu: visvaidas@mail.ru
Šventės vyr. teisėjas

Vaidas Viskintas

VANDENS TURISTŲ ŠVENTĖS „PLATELIAI 2019“
RENGINIO PROGRAMA

LIEPOS 05 DIENA
nuo 17.00 Atvykimas;
nuo 19.00 iki 20.00 komandų registracija;
20.00 Burtų traukimas;
22.00 Šokiai – pokiai;
nuo 24.00 Tyla.
LIEPOS 6 DIENA
nuo 9.00 iki 9.30 Komandų registracijos pabaiga;
9.30 Komandų vadovų pasitarimas;
10.00 Šventės atidarymas;
10.30 Plaukimas dvivietėmis baidarėmis greičio ruožu;
12.00 Komandinės OS estafečių varžybos baidarėmis;
13.00- 18.00 Žaidimai vaikams;
15.00- 19.00 Turistinio tinklinio varžybos;
20.00 Turizmo saviveiklos konkursas;
22.00 Šokiai – pokiai;
nuo 24.00 Tyla.
LIEPOS 7 DIENA
9.30 Komandų vadovų pasitarimas, komandų sudėčių registracija
Turizmo technikos ir gelbėjimo darbų varžyboms;
10.30 Turizmo technikos ir gelbėjimo darbų varžybos;
11.00- 16.00 Turistinio tinklinio varžybų tęsinys;
16.30 Nugalėtojų apdovanojimas, šventės uždarymas;
P.S. Šventės organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir keisti programą

