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ATVIRO ALYTAUS MIESTO BERNIUKŲ (vaikų ir jaunučių)  DZIUDO 

ČEMPIONATO   IR ĮMONĖS „NERDA“ MERGINŲ (jaunių) DZIUDO TAUREI 
LAIMĖTI 

 
 NUOSTATAI 

I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 
 Kelti sportinį meistriškumą, 
 Populiarinti dziudo, 
 Plėtoti draugiškus ryšius su kitų miestų sportininkais. 
II. VIETA IR LAIKAS: 
 Varžybos vykdomos 2018 m. kovo 03 d. Alytaus stadione ( Birutės g. 5 ). 
 Dalyviųs vėrimas kovo 02 dieną  18.00 – 19.00 val. (A, B, C, D grupėms). 
 Dalyvių svėrimas kovo 03 dieną   9.00 – 10.00 val. (A, B, C grupėms). 
 Dalyvių svėrimas kovo 03 dieną13.00 – 14.00 val. (C, D grupėms). 
 Turėti dokumentą , patvirtinantį gimimo metus. 
 Leidžiamas viršsvoris – 0,5 kg.Merginųt aurės varžybose leidžiamas viršsvoris - 1 kg. 
III. DALYVIAI IR SVORIO KATEGORIJOS: 

 A grupė- berniukai gimę2009 m.  irjaunesni: 
 -20, -22, -24, -27, -30, -33, -36, -39, -42, -46, +46 kg. 
 B grupė – berniukai gimę2007 - 2008  m.: 
 -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg. 
 C grupė – berniukai gimę2004 - 2006  m.: 
 -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg. 
 D grupė–dziudo taurė, merginos,  gimusios 2001 metaisirjaunesnės: 
 -48, -52, -57, -63, +63 kg. 

IV. REGISTRACIJA: 
 Registracija į čempionatą vyksta per LDF registracijos sistemą 

http://registracija.judo.lt. 

V.REGISTRACIJOS PABAIGA: 

 2018 kovo 01 d. 
VI. PROGRAMA: 
 Varžybų pradžia: 11.00 val. - berniukams (A, Bgrupės)  
                                 15.00 val. –berniukams ir merginoms (C irD grupės) 
VII. VADOVAVIMAS: 
 Varžybas organizuoja ir joms vadovauja Alytaus SRC ir sporto klubas “Dziudosimba”. 
 Varžybas vykdo Lietuvos dziudoteisėjų asociacija. 
 Varžybųvyr. Teisėjas Martynas Lukoševičius tel.nr.: 8-604 98144 
 Varžybųvyr. sekretorius:Rolandas Lukoševičius tel. nr.: 8-687 63802 
 Varžybas vykdo ir nugalėtojai nustatomi vadovaujantis veikiančiomis dziudo varžybų 

taisyklėmis.Visose berniukų grupėse draudžiami skausmingi ir smaugimo veiksmai. 



 Merginų dziudo taurės varžybose dalyvauja miestų ar klubų komandos. Komandą galima 

papildyti dviem dalyvėmis iš kito klubo ar miesto. Merginų komandą sudaro 5 dalyvėsir 2 

atsarginės  bet kurioje svorio kategorijoje. Dalyves keisti galima “laisvai”.  

 Varžybos bus vykdomos Alytaus sporto rūmų arenoje ant 4 tatamių. 
VIII. APDOVANOJIMAS: 
 Dalyviai, užėmę prizinesvietas, apdovanojami diplomais ir medaliais. 
 Nugalėtojai apdovanojami taurėmis. 
 Merginų komanda – dziudo taurės laimėtoja, apdovanojama taure ir medaliais, komandos 

prizininkės – taurėmis ir medaliais. 
 Merginų komandų taures įsteigė įmonė “NERDA”. 
IX. PRIĖMIMO SĄLYGOS: 
 Išlaidas, susijusias su komandos dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti 

organizacija. Medaliais, diplomais ir prizais aprūpina VŠĮ  Alytaus SRC ir sporto klubas 
“Dziudo simba”. 

 Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris. 
 Dalyviams rekomenduojama turėti draudimą. 
 Starto mokestis – 8 eurai kiekvienam dalyviui registruojantis per LDF registracijos 

sistemą iki 2018 03 01. 
 Starto mokestis - 12 eurų kiekvienam dalyviui registruojantis varžybų dieną. 
 Starto mokestis merginų komandai – 20 eurų. 
X. INFORMACIJA: 
 Dainius Cimbolas  tel. nr. : 8-672 22185              
 email.:egestacimb@gmail.com            
 
 

LAUKIAME JŪSŲ ALYTUJE!!! 


