TVIRTINU
VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“
Direktorė
Roma Stulgienė
Veisiejų regioninio parko
Direktorė
Lina Žukauskienė

EKOLOGINIS ORIENTACINIS ŽYGIS DVIRAČIAIS VEISIEJŲ
KRAŠTE
„NEBŪK VĖŽLYS.......“
1.

TIKSLAI

1.1. Populiarinti dviračių sportą;
1.2. Propaguoti aktyvų laisvalaikį Veisiejų krašte;
1.3. Supažindinti visuomenę su ECONATLIFE09/NAT/LT/000581 "Bandomojo ekologinio
tinklo gamtinio karkaso teritorijose Pietų Lietuvoje sukūrimas" veikla.

2. ORGANIZATORIAI
2.1.Orientacinį žygį organizuoja VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ kartu su
Veisiejų regioninio parko direkcija.
2.2.Renginį remia Lazdijų rajono savivaldybė ir Lietuvos gamtos fondas.

3. ŽYGIO DALYVIAI
3.1. Dalyvavimas žygyje galimas komandinis ir individualus. Žygyje gali dalyvauti 1 asmuo
arba asmenų grupė (ne didesnė kaip 4 asmenys – toliau komanda).
3.2. Užduotis turi vienas iš komandos narių, tačiau užduoties punktą ir finišą turi pasiekti visi
kartu.
4. PROGRAMA
4.1. Žygis vyks 2011 m. liepos 30 d. (šeštadienį).
4.2. Žygio programa:
- Pradžia 9.00 val.
- Sveikinimo žodis 9.45 val.
- Startas 10.00 val.
- Apdovanojimas ir varžybų uždarymas – 15.30 val.
4.3.
Žygio maršrutas: Veisiejai – Kalveliai – Petroškai - Dainaviškiai – Veisiejai.
4.4.
Žygio ilgis 22 kilometrai.
4.5.
Žygio starto ir finišo vieta – Veisiejų dvaro parkas (Dariaus ir Girėno gatvė,
Veisiejai).

5. REGISTRACIJA
5.1.
Išankstinės registracija vyksta iki 2011-07-27 telefonu +370 618 66130, +370 614
29952 arba elektroniniu paštu turizmas@lazdijai.lt.

6. ATSIŽYMĖJIMAS
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

Žygyje bus 9 punktai (užduotys) su tam tikro pobūdžio užduotimis arba be jų:
loginio mąstymo;
tik atsižymėjimas pasiekus nurodytą punktą;
atlikus užduotį atsižymėti.
7. REZULTATŲ SKAIČIAVIMO TVARKA

7.1.

Yra iš viso 9 punktai (užduotys). Kiekvienas punktas (užduotis) įvertinamas vienu

balu.
7.2.
Neįvykdžius užduoties teisingai arba neatsižymėjus bus minusuojamas vienas balas.
7.3.
Jeigu asmenys visi įvykdys sėkmingai užduotis ir surinks maksimalų balų skaičių,
prizininkai bus nustatomi pagal laiką.
7.4.
Dalyvaujant šiame žygyje yra svarbu teisingai įvykdyti visas užduotis, atsižymėti
punktuose (užduotys bus pateiktos prieš startą) bei kuo greičiau pasiekti finišą.
7.5.
Komisija vertins kiekvieno dalyvio ar komandos rezultatus ir komisijos pirmininkas
paskelbs nugalėtojus.
8. APDOVANOJIMAI
8.1.
Orientacinio žygio dviračiais Veisiejų krašte „Nebūk vėžlys...“ bus nominuotos trys
prizinės vietos.
8.2.
Trys prizinės vietos bus skirtos visus balus surinkusioms ir greičiausiai pasiekusioms
finišą komandoms bei individualiai dalyvaujantiems asmenims.
9. VAŽIAVIMO TVARKA
9.1. Žygio dalyviai privalo laikytis kelių eismo saugumo taisyklių.Važiuoti keliais dviračiu
leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems atitinkamą mokymo kursą ir
turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims.
9.2. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti
užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmą. Kitiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu
važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.
9.3. Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais, o kur jų nėra – tam tinkamu (su asfalto
arba betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako nėra, o kelkraštis netinkamas,
leidžiama važiuoti viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos
dešiniojo krašto.
9.4. Jeigu eismas intensyvus ir reikia pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio
pusę, dviračio vairuotojas turi nulipti ir kirsti važiuojamąją dalį vesdamas dviratį, nesudarydamas
kliūties kitoms transporto priemonėms.
9.5. Važiuojamąsias gatvių dalis kirskite tik per pėsčiųjų perėjas (nulipę nuo dviračio
stumkite jį per pėsčiųjų perėją).
9.6. Naudokite dviračiams skirtus takus, o ne važiuojamąsias gatvių dalis.
9.7. Žygio metu patys esate atsakingi už savo poelgius bei sveikatą.
9.8. Patariame turėti: fotoaparatą, Veisiejų krašto žemėlapį, dviračio spyną, šalmą, ryškią
liemenę.
_________________

