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62-ojo sąskrydžio nuostatai 

1. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

Varžybos vyks 2022m. balandžio 23d. Dzūkijos nacionaliniame parke, Mančiagirės 

stovyklavietėje.  

Atvykimas viešuoju transportu:  traukiniu Vilnius-Zervynos išvykstančiu 10:20 iš Vilniaus 

traukinių stoties. Traukinys į Zervynas atvyks 11:59. 

Visi dalyviai renkasi varžybų pradžios vietoje (prie Zervynų traukinių stotelės) 12:00. 

Varžybų pradžia: 12.30 val. 

2. VADOVAVIMAS 

Varžybas organizuoja VU žygeivių klubas ir VU sveikatos ir sporto centras, varžybas vykdo 

VU Žygeivių klubas. 

3. DALYVIAI 

Vilniaus universiteto fakultetų ir svečių komandos. 

• VU fakultetų komandos rungiasi tarpfakultetinių varžybų ir bendroje įskaitoje. 

• Ne fakultetų ir svečių komandos rungiasi tik bendroje įskaitoje. 

• Komandoje 5 žmonės, iš kurių bent 1 mergina. 

• Fakultetų komandose visi 5 dalyviai iš vieno VU fakulteto. 

• Rektoriaus taurės varžybose gali dalyvauti visi studento statusą turintys universiteto 

studentai, atstovaujantys savo fakultetui. 

• Bendrojoje įskaitoje galimos ir mišrios komandos – skirtingų fakultetų ar 

nepriklausančių fakultetams dalyvių. Komanda privalo turėti pavadinimą, vėliavą 

(organizatoriai paruoš medžiagų vėliavoms susikurti vietoje) išsirinkti kapitoną, 

pasiruošti trumpą prisistatymą (1-2 min.) ar dainą prisistatymų konkursui. 

Komanda registruojama čia: https://forms.gle/LqZZxofRYW7iY4dF9 

4. PROGRAMA 

Pirma diena (šeštadienis) 

1. Pėsčiųjų ralis – pagrindinė įskaitinė rungtis, startas nuo 12:30 prie Zervynų 

geležinkelio stotelės. Startuoja visos komandos. Komandos turės per kontrolinį laiką 

pagal žemėlapį įveikti ~12-15 km trasą. Ralio metu dalyviai eina su kuprinėmis, starto 

teisėjai tikrins kuprinių svorius komandai privaloma turėti 5 kuprines kiekvienoje nors 

5 kilogramai svorio. Ralio metu komanda ieško kontrolinių punktų ir juose atlieka 
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papildomas orientavimosi (ir ne tik) užduotis. Ralio metu gali būti papildoma 

ekologinė užduotis. 

2. Vakaro programa: Komandų prisistatymų konkursas prie centrinio stovyklavietės 

laužo, bendrosios įskaitos įskaitinė rungtis. Prisistatymas gali būti vaidinimas, 

pasakojimas, daina ar ką jūs sugalvosite. Geriausiai pasirodžiusi komanda 

apdovanojama saldžiais prizais. 

Antra diena (sekmadienis) 

1. Rektoriaus taurės ir bendrosios įskaitos kliūčių ruožas (abiems įskaitoms 

įskaitinė rungtis). Mančiagirės stovyklavietėje, Dzūkijos nacionaliniame parke. 

Startuoja 5 dalyviai (bent 1 mergina). Numatomos kliūtys: lygiagretės virvės, buomai 

(buomo nuleidimas), neštuvų rišimas, švytuoklė ir kita. 

2. Tumbi-jumbi – neįskaitinė rungtis. Dalyvauja 5 žaidėjai (ne mažiau kaip 1 mergina). 

(Futbolas susirišus po 2, vartininkas pririštas prie vartų). 

3. Individualios rungtys. 

 

5. NUGALĖTOJAI 

VUŽK sąskrydžio bendrosios įskaitos nugalėtojų nustatymas. 

Varžybų nugalėtoja kompleksinėje įskaitoje nustatoma geriausiai ralį ir kliūčių ruožą 

praėjusi ir prisistatymų konkurse pasirodžiusi komanda. Ralio ir kliūčių ruožo rezultatai, 

sumuojami skiriant taškus už užimtas vietas – mažiausiai taškų surinkusi komanda nugali. 

Jeigu taškų suma vienoda, pirmenybė teikiama komandai, užėmusiai aukštesnę vietą pėsčiųjų 

ralyje. Prisistatymų konkurse pasirodžiusios komandos bendroje įskaitoje rikiuojasi virš 

konkurse nepasirodžiusių komandų. 

Fakultetinėms komandoms rezultatai skaičiuojami sudalyvavus bent vienoje rungtyje. 

Prisistatymų konkurse pasirodžiusios komandos bendroje įskaitoje rikiuojasi virš konkurse 

nepasirodžiusių komandų. 

Pėsčiųjų ralyje nugali komanda surinkusi mažiausiai baudos taškų. Baudos gali būti 

skiriamos už netiksliai atliktas orientavimosi rungtis arba viršytą kontrolinį laiką. Jei baudų 

skaičius vienodas laimi greičiau visą ralio maršrutą įveikusi komanda. 

Kliūčių ruožo varžybose nugalėtojai nustatomi pagal geresnį trasos įveikimo laiką. 

Tumbi-jumbi vyksta atkrentamuoju principu. Nugali komanda nepatyrusi nei 1 pralaimėjimo. 

Saviveiklos – prisistatymo konkursą vertina komisija. 

 

6. APDOVANOJIMAS 

Tarpfakultetinė įskaita 

Tarpfakultetinių varžybų komanda nugalėtoja apdovanojama pereinamąja sąskrydžio taure, 

diplomais ir atminimo dovanėlėmis. 

Bendra įskaita 

Komandos bendroje įskaitoje užėmusios 1-3 vietas apdovanojamos diplomais ir prizais (5 

komandos nariai). 
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7. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Starto mokestis 2€/žmogui (taikomas studento statuso neturintiems). 

Starto mokestis netaikomas fakultetų komandoms (visi 5 dalyviai vieno fakulteto studentai, 

bus tikrinami studentų pažymėjimai). 

 

8. APRŪPINIMAS 

Varžybų organizatoriai aprūpina komandas žemėlapiais, inventoriumi reikalingu kliūčių 

ruožui įveikti ir Tumbi-jumbi žaisti. Komandoms reikia turėti savo kompasą, pieštuką, 

žiogelį, maišelį žemėlapiui. 

Komandos turi būti pasiruošusios dvi dienas stovyklauti miške. 

 

Kontaktai: 

VU Žygeivių Klubo pirmininkė 

Kristina Ketlėriūtė +37068917215 kristina.ketleriute@gmail.com 

Varžybų vyr. teisėjas 

Dominykas Mazur +37063610965 dominykas.mazur@gmail.com 


