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NUOSTATAI

1. Tikslai ir uždaviniai

1.1. Populiarinti dziudo sporto šaką Vilniaus mieste;
1.2. Kelti dziudo sportininkų meistriškumą;
1.3. Plėtoti ir palaikyti draugiškus santykius su kitų valstybių ir miestų sporto mokyklomis, centrais ir   
klubais.
1.4. Išsiaiškinti pajėgiausius šio turnyro dziudo imtynininkus.

2. Varžybų organizavimas

2.1. Varžybas organizuoja Vilniaus miesto sporto centras ir Vilniaus miesto dziudo federacija. 
2.2. Varžybų vyr. Teisėjas Algis Mečkovskis
2.3. Varžybų vyr. Sekretorius______________________

3. Vieta, laikas

3.1. Varžybos vyks 2016 m. spalio 29 d;  
3.2. Dalyvių atvykimas 2016 m. spalio 29 d.
3.4. Dalyvių svėrimas: 2016 m. spalio 29 d. nuo 09:00 val. iki 10:00 val.
3.5. Varžybų pradžia: 2015 m. spalio 29 d. nuo 11:00 val.
3.6. Varžybos vyks Vilniuje, Lengvosios atletikos manieže, Žemaitės g. 6.
     

4. Varžybų dalyviai

4.1.  Varžybose dalyvauja sportininkai: berniukai ir mergaitės gimę 2004 metais ir jaunesni. 
4.2 . Svorio kategorijos:
4.3. Berniukai: -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg. 
4.4. Mergaitės: -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg,  +57 kg. 

5. Priėmimo sąlygos

5.1. Išlaidas, susijusias su komandų dalyvavimu (kelionės išlaidos, maitinimas ir apgyvendinimas),          
apmoka komandiruojanti organizacija. 
5.3. Komandoms, kurioms reikalinga nakvynė, prašome kreiptis iki 2016  spalio 17 d. tel +370 608 32008 
(Vilniaus miesto sporto centro dvikovės skyrius)
 5.4. Varžybų vykdymo ir apdovanojimo išlaidas apmoka Vilniaus miesto sporto centras ir Vilniaus miesto 
dziudo federacija.
 5.5. Varžybos vykdomos pagal tarptautines dziudo taisykles.
 5.6. Varžybos bus vykdomos ant 3 tatamių.
 5.6. Starto mokestis 5 eur.



6.  Paraiškos

6.1. Paraiškos, patvirtintos gydytojo leidimu pateikiamos prieš svėrimą, varžybų dieną:  Žemaitės g. 6,      
Vilniuje. Informacija telefonais: +370 659 27341 (Svetlana Vetrova), +370 608 32008 (Mindaugas 
Valackonis
6.2. Išankstines paraiškos priimamos iki 2016 m. spalio 28 d. el. paštu: dvikoves@vilnius.lt

7. Apdovanojimai

7.1. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais, medaliais, taurėmis bei prizais.

Dvikovės sporto šakų skyriaus vedėjas Mindaugas Valackonis


