
2016 m.   LIETUVOS JAUNUČIŲ ŽAIDYNIŲ VARŽYBŲ   NUOSTATAI

   1. Tikslas ir uždaviniai: 
Lietuvos jaunučių dziudo varžybos - tai sudėtinė kompleksinių sporto renginių dalis, kurių tikslas yra
rengti dziudo sportininkų pamainą Lietuvos olimpinei dziudo rinktinei, nustatyti miestų, rajonų, sporto
mokyklų, klubų ir sporto centrų bei dziudo trenerių indėlį plėtojant dziudo sportą Lietuvoje. 

2. Varžybų organizacija: 
Lietuvos  jaunučių  žaidynių  zoninėms  ir  finalinėms  dziudo  varžyboms  vadovauja  Lietuvos  dziudo
federacijos vykdomojo komiteto patvirtinta teisėjų kolegija ir paskirti atskirų zonų vyriausieji teisėjai ir
sekretoriai. 

3. Laikas ir vieta: 
Lietuvos jaunučių žaidynių dziudo varžybos vykdomos dviem etapais: zonose ir finaluose. 
Žaidynių dziudo varžybų dalyviai pagal dziudo išplitimo geografiją Lietuvoje skirstomi į 5 zonas
- Centro (Kauno I ir II komandos, Kauno r., Kėdainiai, Kėdainių r., Kazlų Rūda, Šakiai, Jonava, 
Jurbarkas; iš viso 9 komandos),
-    Rytų (Vilniaus I ir II komandos, Vilniaus r., Trakai, Ukmergė, Molėtai, Elektrėnai; iš viso 7 
komandos),
-    Aukštaitijos (Panevėžys, Panevėžio r., Pasvalys, Biržai, Rokiškis, Utena; iš viso 6 komandos),
-    Žemaitijos (Telšiai, Klaipėda, Klaipėdos raj., Neringa, Šiauliai, Kelmė, Skuodas, Šiaulių r., Šilutė, 
Plungė; iš viso 10 komandų),
-    Dzūkijos (Alytus, Alytaus r., Prienai, Marijampolė, Lazdijai, Druskininkai; iš viso 6 komandos).
Zonines varžybas organizuoja ir vykdo Kauno, Elektrėnų,  Panevėžio,  Alytaus ir Plungės arba Šiaulių
sporto  skyriai  kartu  su  Lietuvos  dziudo  federacija  (LDF).  LDF dengia  zoninių  varžybų  vyr.  teisėjo,
varžybų sekretoriaus  maitinimo,  nakvynės  ir  kelionės išlaidas,  taip pat aptarnaujančio med.  personalo
išlaidas. Miestų ir rajonų sporto skyriai dengia sporto salių nuomos ir apdovanojimų išlaidas. Zoninėse
varžybose dalyvaujančių komandų komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 
Į zonines varžybas kiekviena komanda atsiveža po vieną teisėją. 
Zoninių varžybų paraiškas ir varžybų protokolus į LDF pristato zoninių varžybų vyr. teisėjai. Taip pat
zoninių  varžybų  vyr.  sekretoriai  turi  surinkti  protokolus  (pravestų  miestų  ir  rajonų žaidynių)  iš  visų
zonoje dalyvaujančių komandų.
Finalinėse varžybose dalyvaujantys sportininkai mandatinei komisijai turi pateikti BUDO pasus
(ne mažiau 5 KYU (geltonas diržas). 
Finalinės varžybos vyks - 2016 m. spalio 7 - 8 dienomis, A. Sabonio sporto centre, Pašilės g. 39,
Kaunas.
Vyr. teisėjas Aidas Dutkus (Ukmergė); vyr. sekretorius – Rolandas Lukoševičius (Alytus). 

Komandų atvykimas į finalines varžybas: 2016 m. spalio   7 - 8 dienomis iki 9.00 val. Svėrimas vyks nuo 
9.00 iki 10.00 val. 
Mandatinė komisija vyks spalio 6 dieną 12.00 - 17.00 val., Lietuvos dziudo federacijos būstinėje, Aušros 
g. 42 a Kaune. Burtai – 17.00 val. 
Varžybų pradžia – 11.00 val. 
Finalinėse varžybose dalyvauja po 4 dziudo sportininkus iš kiekvienos zonos kiekvienoje svorio 
kategorijoje (zonų nugalėtojai ir prizininkai). Iš Žemaitijos zonos finaluose dalyvauja 1 - 5 vietas 
zoninėse varžybose užėmę kiekvienos svorio kategorijos sportininkai. 
Finalinių varžybų vadovų ir teisėjų apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas bei sportininkų ir trenerių 
maitinimo išlaidas apmoka LDF. Kelionės išlaidos į finalines varžybas – komandiruojančios 
organizacijos sąskaita. 
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Žaidynių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais. 
4. Varžybų dalyviai: 
Lietuvos jaunučių dziudo varžybose gali dalyvauti sportininkai, gimę 2001 - 2003 metais ir pasitikrinę 
sveikatą. 
Jaunučių varžybų dalyviai varžysis 9 (mergaitės) ir 10 (berniukai) svorio kategorijose: 
Merginos: -36 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; +70 kg, 
Vaikinai: -38 kg; -42 kg; -46 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; +81 kg. 
Spalio 7 dieną: merginos: -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; +70 kg; vaikinai: -38 kg; -42 kg; -46 kg; -50 
kg; -55 kg; 
Spalio 8 dieną: merginos: -36 kg; -40 kg;-44 kg; -48 kg; vaikinai: -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; +81 kg.
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