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TVIRTINU: Aldo dziudo fondo prezidentas Nauris Baranauskas 

V TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNUČIŲ DZIUDO TURNYRAS, SKIRTAS PIRMAJAM 
LIETUVIUI EUROPOS DZIUDO ČEMPIONUI ALDUI BARANAUSKUIATMINTI 

NUOSTATAI 

1. Tikslai iruždaviniai: 

- Populiarinti ir kelti dziudo sporto šakos prestižą Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu; 

- Kelti sportuojančių asmenų, klubų, rinktinių sportininkų, trenerių meistriškumą; 

- Palaikyti draugiškus, profesinius santykius su Lietuvos ir užsienio sporto kubais. 

2. Pagerbti tatamio meistrą Aldą Baranauską (1972-2013), Lietuvai prieš 25-erius metus 

laimėjusį pirmąjį Europos čempiono titulą (U-21, Izraelis, 1992 m.). 

3. Aukščiausiu lygiu surengti V tarptautinį „Aldo dziudo“ turnyrą Alytuje, 2018 metais 

kviečiant dalyvauti vaikus bei jaunučius. 

4.  Vieta ir laikas: 

- 2018-11-24 turnyras organizuojamas Alytaus sporto ir rekreacijos centre (Naujoji g. 52); 

- Varžybos vyks ant 4 tatamių. 

5. Dalyviai, svorio kategorijos: 

- Varžybos - asmeninės, svėrimo metu su savimi turėti galiojantį dokumentą. 

- Dalyvauja (berniukai, vaikinai): 

- A.  Berniukai (2009gimimo metai ir jaunesni): 

- -22;-24;-27;-30;-34;-38;-42;-46;+46 kg 

-  B.Berniukai (2007-2008 gimimo metai); 

- -27;-30;-34;- 38;-42;-46;-50;-55;+55 kg 

- C. Vaikinai(2003-2006 gimimo metai): 

- -38-;42;-46;-50;-55;-60;-66;-73;+73 kg 

- Visiems dalyviams leidžiamas 0,5 kg viršsvoris; 

- Jai svorio kategorijoje yra vienas dalyvis, jis perkeliamas i kitą kategoriją. 
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6.  Turnyro programa: 

- dalyvių svėrimas  2018-11-23 d. 18.30-20.00 val.  

- Varžybų dieną (2018-11-24), 8.00 – 9.30 val. 

- Varžybų atidarymas 11.00 val. 

- Varžybų pradžia 11.30 val. 

7. Varžybų organizatoriai: 

- Aldo dziudo fondas. 

8. Paraiškos: 

- Dalyvių skaičius neribojamas; 

- Komandų paraiškos turi būti patvirtintos gydytojų leidimu; 

- Dalyvių registracija vyks tik Lietuvos dziudo federacijos registravimosi sistemoje 

iki 2018-11-22 adresu:http://registracija.judo.lt/; 

- Turnyro vyr. teisėjas - Martynas Lukoševičius (Alytus ); 

- Turnyro vyr. sekretorius - Rolandas Lukoševičius (Alytus); 

- Turnyro organizatorius – Nauris Baranauskas (Alytus). 

9. Kvietimai 

- Į turnyrą kviečiamos Lietuvos, Baltijos, kitų kaimyninių šalių ir visos Europos komandos. 

10. Apdovanojimai 

- Svorio kategorijos  nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir diplomais, 

prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais. 

11. Aprūpinimas: 

- Visas išlaidas su atvykimu į turnyrą  apmoka komandiruojanti organizacija; 

- Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris; 

- Rekomenduojame varžybų dalyviams turėti draudimą; 

- Organizatoriai apmoka  visas išlaidas, susijusias su salės nuoma, teisėjavimu, medicininiu 

aptarnavimu; 

 Starto mokestis – 8 eurai kiekvienam dalyviui registruojantis per LDF registracijos sistemą iki  

 2018 11 22. 

 Starto mokestis-15 eurų kiekvienam dalyviui registruojantis varžybų dieną. 
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 Informacija: 

lietuviškai arba rusiškai – tel.+370 698 24497 (Nauris Baranauskas), +370 68763802 

(Rolandas Lukoševičius), el. p. judoclubdo@gmail.com; .Angliškai arba lenkiškai – tel. 

+37060444141 (Darius Babijonas), el. p. aldodziudo@gmail.com 

 

Iki pasimatymo Aldo Baranausko gimtinėje -  Lietuvos dziudo mieste - Alytuje! 

Su geriausiais  linkėjimais -V tarptautinio „Aldo dziudo“ turnyro organizatoriai 


