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ORIENTACINIŲ VARŽYBŲ KĖDAINIŲ RAJONE 

 „RENKUOSI KĖDAINIUS. SAKRALINIS PAVELDAS“   

N U O S T A T A I 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

              1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius ir 

Kėdainių kultūros centras organizuoja orientacines varžybas motorinėmis transporto priemonėmis 

„Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“, skirtas 2020 m. Europos paveldo dienoms „Kultūros 

paveldas ir edukacija“.  

              2. Orientacinių varžybų nuostatai yra renginio organizatorių paruoštas ir patvirtintas 

oficialus dokumentas, kuriuo vadovaujantis bus vykdomos orientacinės varžybos. Nuostatuose 

nurodyta: varžybų vieta, laikas, eiga, reikalavimai dalyvių komandoms, jų registracija, dalyvių 

vertinimo ir apdovanojimo tvarka. 

              3. Varžybų tikslas – interaktyviomis priemonėmis skatinti projekto dalyvius pažinti 

Kėdainių krašto sakralinį paveldą. 

  

II SKYRIUS 

ORIENTACINIŲ VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

 

             4. Orientacinės varžybos vyks Kėdainių rajone.  

             5. Pageidaujanti orientacinėse varžybose dalyvauti komanda registruojasi el. paštu 

reklamakkc@gmail.com arba mob. tel. 8 687 89074 iki 2020 m. rugsėjo 11 dienos 12.00 val. 

Užsiregistravusiai komandai suteikiamas dalyvio numeris. 

             6. Varžybose dalyvaujančios komandos į Didžiosios Rinkos aikštę turi atvykti 2020 m. 

rugsėjo 12 d. iki 14.30 val.  

             7. Varžybų startas 2020 m. rugsėjo 12 d. 15.00 val. Didžiosios Rinkos aikštėje. 

 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI ORIENTACINIŲ VARŽYBŲ KOMANDOMS 

 

             8. Komanda varžybose dalyvauja su registruota motorine transporto priemone, minimalus 

komandos narių skaičius – 2 dalyviai. Komanda turi turėti skiriamąjį ženklą (pvz., vienos spalvos 

marškinėlius, skareles, kepuraites ar pan.).   

             9. Orientacinėse varžybose dalyvaujančių komandų motorinių transporto priemonių 

vairuotojai privalo turėti vairuotojo pažymėjimus. Dalyvių amžius nėra ribojamas. Dalyviai 

orientacinėse varžybose dalyvauja laisva valia, savo noru ir prisiima visą su dalyvavimu susijusią 

riziką (dėl sveikatos, saugumo ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti pretenzijų organizatoriams. 

            10. Komanda varžybų dieną (renginio pradžioje – 14.30 val.) organizatoriams pateikia 

užpildytą paraišką dalyvauti orientacinėse varžybose (nuostatų priedas). Paraiškoje turi būti 

nurodomi komandos dalyvių vardai ir pavardės, gimimo metai ir sudedami parašai, patvirtinantys, 

kad už savo saugumą ir sveikatą renginio metu atsako patys dalyviai. Komandos paraiška turi būti 

pasirašyta komandos vadovo. Paraiškoje turi būti nurodyti komandos vadovo kontaktai.  

            11. Renginyje kviečiami dalyvauti Kėdainių miesto ir rajono gyventojai bei miesto svečiai. 

mailto:reklamakkc@gmail.com


 

III SKYRIUS 

ORIENTACINIŲ VARŽYBŲ EIGA IR APDOVANOJIMAS  

 

              12. Komanda prieš startą gauna voką, kuriame yra orientacinių varžybų kelionės lapas su 6 

sakralinių objektų nuotraukomis ir 30 užduočių, kurias komandos turės atlikti aplankytuose 

objektuose. Visos komandos gauna vienodus kelionės lapus su analogiškomis užduotimis. Voką 

galima atidaryti tik gavus starto signalą. 

               13. Komanda pagal pateiktą kelionės lapą susidaro maršrutą, pagal kurį turi apvažiuoti 

pagal nuotraukas atpažintus Kėdainių rajono sakralinio paveldo objektus. Objekte laukiantis teisėjas  

ant komandos pateikto kelionės lapo uždeda atžymą, įrodančią, kad komanda apsilankė objekte. 

Patekusi į objektą komanda, turi atlikti jai starto metu pateiktas užduotis – atrinkti statinio 

elementus pagal pateiktas nuotraukas. Suradusi maršrute esančius objektus, gavusi atžymas ir 

išsprendusi užduotis objektuose, komanda turi finišuoti  Didžiosios Rinkos aikštėje.  

               14. Orientacinių varžybų įveikimo laikas fiksuojamas, kai finišo liniją pravažiuoja 

komandos motorinė transporto priemonė. Kontrolinis orientacinių varžybų trasai įveikti komandai 

skirtas laikas 4 val. Komandų, kurios per nustatytą laiką nefinišuos, rezultatai nebus skaičiuojami.   

                15. Per nustatytą laiką finišavusių komandų rezultatus skaičiuoja ir nugalėtoją  išrenka iš 

trijų asmenų sudaryta Komisija. Už atžymą kelionės lape suteikiamas 1 balas, teisingas vienos 

užduoties išsprendimas vertinamas 1 balu. Maksimalus balų skaičius surinkus visas atžymas 

kelionės lape ir teisingai išsprendus pateiktas užduotis – 36 balai.  

                16. varžybų laimėtoja yra komanda, kuri surenka daugiausiai balų. Jei vienodai balų 

surenka kelios komandos, atsižvelgiama į komandos finišo laiką – laimi komanda, anksčiau kirtusi 

finišo liniją. 

                17. Visos komandos, dalyvavusios orientacinėse varžybose, gauna atminimo dovanas. 1-

mą, 2-rą ir 3-ią vietas užėmusios komandos apdovanojamos atitinkamai 100 Eur, 50 Eur ir 30 Eur 

vertės dovanų kuponais. 

                18. Orientacinių varžybų rezultatai skelbiami ir apdovanojimai nugalėtojams įteikiami 

baigiamojo varžybų renginio metu, kuris prasidės 19.00 val. M. Daukšos viešosios bibliotekos 

kiemelyje.  

 

________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Orientacinių varžybų „Renkuosi Kėdainius. 



         Sakralinis paveldas“ nuostatų 

                                                                                         Priedas  

 
 

PARAIŠKA  

DALYVAUTI ORIENTACINĖSE VARŽYBOSE   

„RENKUOSI KĖDAINIUS. SAKRALINIS PAVELDAS“   

 

 
 

 

Eil. 

Nr. 

Komandos dalyvio vardas, pavardė Gimimo 

data 

Už saugumą ir sveikatą orientacinių 

varžybų metu atsakau pats 

(dalyvio parašas) 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

 

 

Motorinės transporto priemonės pavadinimas ir valstybinis registracijos numeris:  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Komandos vadovas (vardas, pavardė): ________________________________________________    

 

Vadovo kontaktai: tel. _____________________  el. paštas. ______________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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