PIRMOJO KNYGNEŠIŲ LAUKO ŽAIDIMO (PKLŽ)
REGLAMENTAS
Įžanga
Knygnešiai nelegaliai gabeno bei platino lietuviškas knygas, periodinę spaudą ir kitus leidinius. Buvo
carinės valdžios persekiojami ir baudžiami už veiklą, kurią vykdė siekdami išsaugoti lietuvių kalbą,
raštą ir tikėjimą. Nepaisydami blogų orų, jie keliavo per miškus, griovius, pelkes. Jiems nuolat grėsė
pasalos ir kiti pavojai. Šis lauko žaidimas siekia priminti knygnešių žygdarbį, bent iš dalies atkurti jų
veiklos aplinkybes.
Saugaus elgesio
taisyklės

Saugaus elgesio
taisyklės

Dėl būtinumo užtikrinti epidemiologinį
saugumą pandemijos sąlygomis 2020 m.
birželio-liepos mėn.

Dalyviai atvyksta į starto vietą
punktualiai pagal grafiką,
kiekvienas kitu, jam paskirtu, laiku
ir nedelsdami išeina į trasą.
Jeigu einant teks susitikti kitus
dalyvius, privaloma tarpusavyje
susitarti, kokiu būdu palaikyti
saugų atstumą.

Dalyvių tyčinio ir suplanuoto būrimosi bei sanitarinių apribojimų nepaisymo pasekmė yra
pašalinimas iš žaidimo.
Organizatoriai
Žaidimą rengia Organizacinis komitetas,
Į Organizacinio komiteto sudėtį
kuriam vadovauja PKLŽ vadas Jonas
įeina pagrindinės mokyklos ir
Vaičiulis.
licėjaus mokytojai, vietos
administracijos atstovai,
ugniagesiai savanoriai, žygeiviai.
Skelbimai apie
Renginys bus paskelbtas Punsko
PKLŽ taip pat bus skelbiamas
renginį
savivaldybės tinklalapyje ir portale
mokyklose ir kaimuose.
punskas.pl.
Dalyvių registracija Kiekvienas norintis dalyvauti žaidime
Nepilnamečiams būtinas tėvų
pildo registracijos formą raštu ir pateikia
arba globėjų sutikimas.
vadui, kitam įgaliotam asmeniui arba
Punsko savivaldybės raštinėje.
Pagrindinis tikslas
PKLŽ siekia pagerbti XIX ir XX a. knygnešių Dėmesio: tikslas nėra laimėti,
veiklą ir žygdarbį.
nugalėti kitus dalyvius, bet
sėkmingai įveikti maršrutą.
Šalutiniai tikslai
Aktyvių laisvalaiko praleidimo būdų
Taip, kaip seniau knygnešiai,
skatinimas, knygnešystės reiškinio
žaidimo dalyviai turės įveikti
populiarinimas, auklėjimas knygnešystės
kliūtis lauko teritorijoje, atpažinti
dvasia.
draugus ir priešus, pagerbs
gimtąją kalbą ir spausdintą žodį.
Data
PKLŽ įvyks 2020 m. liepos 5 d.
Tikslią valandą Organizacinis
komitetas paskelbs ne vėliau kaip
2020 m. liepos 3 d.
Įvykio formuluotė
PKLŽ apjungs bėgimą, orientavimosi
Dalyviai turės progos išbandyti
sportą, skautijos tradiciją, ugdymą
savo jėgas siekdami bendro tikslo.
patriotine dvasia.
Dalyviai
Visi, kurie iki 2020 m. birželio 29 d.
Prisiregistravę vėliau, gali būti
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prisiregistruos ir bus baigę 13 metų, bus
priimami dalyvauti žaidime be išlygų.
Užduotis

Dokumentavimas

Patrulis

Draugiški namai

Nedraugiški namai

Apranga

Knygos
Maršruto
aprašymas
Pabaiga

Dalyvio užduotis bus įveikti PKLŽ mašrutą
nuo paminklinio akmens Povilui
Matulevičiui Kreivėnuose iki Punsko LKN.
Trasoje numatomi kontrolės postai,
kuriuose dalyviai savarankiškai
antspauduos dalyvio kortelę.

Tam tikrose vietose, daugiausiai kelių
sankryžose, stovės patrulis – sargybinis,
kurį reikia aplenkti, kad nebūtum
pastebėtas ir pašalintas iš žaidimo.
Namai, kuriuose gali būti pavaišintas,
pailsėti ir gauti vertingos informacijos bei
kitokios pagalbos.
Namai, kuriuose kuo greičiau reikia
paantspauduoti dalyvio kortelę ir išeiti,
nes slapta ten pakviestas patrulis.
Apranga ir avalynė tinkama oro sąlygoms
ir ėjimui per laukus. Patartina kuprinėje
turėti atsargai kojines.
Kiekvienas dalyvis kuprinėje nešasi kelias
lietuviškas knygas.
Kiekvienas dalyvis gaus tikslų maršruto
aprašymą, dalyvio kortelę, žemėlapio
eskizą, reglamentą ir starto numerį.
Žaidimo finišas yra Punsko lietuvių
kultūros namuose. Dalyviai po vieną įeina
į pastatą, padeda atsineštas knygas
„laisvų
knygų
lentynoje”
ir
iš
organizatorių atsiima medalį.

priimami dalyvauti bėgime su tam
tikromis sąlygomis. Jaunesni gali
dalyvauti tik kartu su tėvais.
Žaidime bus pagerbti Punsko
krašte veikę knygnešiai.
Dalyvio kortelė įrodo dalyvavimą
PKLŽ. Pasibaigus žaidimui,
rengėjai padaro ir į archyvą
padeda kortelės kopiją. Kortelės
originalą dalyvis gali pasilikti
atminčiai.

Į kuprinę pasiimti tik būtinus
dalykus.

Maršruto aprašyme bus
naudojami toliau šiame
reglamente paaiškinti simboliai.
Dalyviai, kurie surado minimalų
kontrolės punktų skaičių ir
pasiekė finišą, gaus PKLŽ medalį.

Dalyvių grupės

Dalyviai negali burtis į grupes, maršrutą Dalyviai turi žygiuoti
turi įveikti vieni. Išimtis yra kartu savarankiškai, negali jungtis į
gyvenantys šeimos nariai, pvz., tėvai su grupes.
vaikais, broliai, seserys, sutuoktiniai.

Prizai

Dalyviai gaus proginius marškinėlius ir
atmintinius medalius.
Žaidime nebus matuojamas ėjimo,
maršruto įveikimo laikas. Tačiau bus
numatytas laikas, kuriam praėjus visi
žygiuojantys privalės eiti finišo link
apleisdami kontrolės postus.
Dalyvis ėjimą gali nutraukti bet kurioje
vietoje, kviesti pagalbą ir pranešti
organizatoriams apie žaidimo

Laikas

Dalyvio
pasišalinimas iš
žaidimo

Medaliai bus numeruojami, todėl
kiekvienas – išskirtinis.
Pasimetę arba traumuoti dalyviai,
kurie negali tęsti ėjimo, privalo
susisiekti su organizatoriais (pvz.,
telefonu) ir laukti pagalbos.
Nutraukti ėjimą nėra gėda ir
nereikia dėl to niekam aiškintis.
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Ypatingi atvejai

Dokumentų
saugojimas
Knygnešystė

nutraukimą.
Vykstant žaidimui ir 3 dienas po jo gali
būti svarstomi ypatingi atvejai.
Organizatoriai nurodo juridinį asmenį,
kuris trejus metus saugos PKLŽ archyvą ir
turės teisę naudoti pavadinimą.
Žygio dieną bus pateikiama informacija
apie ketinimą Punsko LKN įkurti Knygos
kampelį.

Ypatingi atvejai niekur nėra
apibrėžiami nei fiksuojami, todėl
svarstomi individualia tvarka.
Siektina, kad būtų tai organizacija
„Knygnešystė”.
Planuojama Punsko knygykla.

NAUDOJAMI ŽENKLAI IR SIMBOLIAI

Akmuo,
atminties
vieta

Paprastas
pastatas
teritorijoje

Kontrolės
postas,
antspaudas

Draugiški
namai (poilsis,
informacija)

Kraštovaizdžio
kelias

Nedraugiški
namai
(užskaityti,
vengti)

Nedraugiškas patrulis, kliūtis.

Pavienis, charakteringas
medis

Paprastas lauko keliukas
Iškirsti medžiai, valoma
miško vieta

Išversti, išvirtę
medžiai

Organizatorius
Startas

Laužas

Finišas

Antspaudas

Žvyrkelių
sankryža

Miško
pakraštys

Pakelės
kryžius
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Kreivėnų
lenta

Ekslibrisas
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