
             PATVIRTINTA 
                                                                           Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro  
                                                                           direktorius  2017m. spalio 16 d. įsakymu Nr. SK-263 

 
 

PANEVĖŽIO   MIESTO  ATVIRO JAUNIŲ,  JAUNUČIŲ, VAIKŲ  
 DZIUDO ČEMPIONATO,  KARIŲ   DIENAI  PAMINĖTI 

 
NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

• Panevėžio miesto atviro  jaunių, jaunučių, vaikų dziudo čempionato karių dienai paminėti  
nuostatai reglamentuoja šių varžybų tikslus, organizavimo, finansavimo, dalyvių 
apdovanojimo tvarką. 

• Organizatoriai ir vykdytojai – Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras ir Panevėžio dziudo 
klubas Ristis“. 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
• Skatinti sportininkus sistemingai užsiiminėti dziudo sportu , ugdyti garbingas kovos  ir 

kilnaus elgesio nuostatas. 
• plėtoti draugiškus ryšius su sportininkais iš kaimyninių šalių bei  Lietuvos miestų ir rajonų; 
• ugdyti patriotizmą ir bendradarbiauti su Lietuvos kariuomene, KASP„VYČIO“ apygardos 5-

aja rinktine. 
 
III. VIETA IR LAIKAS 
 
• 2017 m. lapkričio 25-26d. Panevėžyje,  adresu  Šermukšnių 31 , Futbolo akademijos sporto 

salėje. 
 

IV. SVORIO KATEGORIJOS   
 

Grupė A. Berniukai  2001 m.g  38kg;42kg;46kg;50kg;55kg;60kg;66kg;73kg;81kg;90kg,+90kg. 
Grupė B. Berniukai  2005 m. g. 30kg;34kg;38kg;42kg;46kg;50kg;55kg;60kg;66kg;+66 kg . 
Grupė C. Berniukai  2007 m. g.  20 kg;23kg;26kg;30kg;34kg;38kg;42kg;46kg;50kg,+50kg. 

 
V. VARŽYBŲ  PROGRAMA 
 
• Varžybų metu bus vykdoma Lietuvos kariuomenės ginklų paroda. Dalyviai vaišinsis 

kareiviška koše, turės galimybę dalyvauti šaudymo pratybose, granatų mėtymo rungtyje, 
atlikti žvalgybą stebėjimo poste. 

• Varžybos vykdomos pagal veikiančias Tarptautines dziudo taisykles. 
• Dalyvių svėrimas – 2017 m. lapkričio 24 d. A,B,C grupės-nuo18.00 vai. iki 19.00 val. 

 
• Dalyvių svėrimas – 2017 m. lapkričio 25 d.  
      Grupė A  -  B  -  nuo 9.00 val. iki 10.00 val. 
      Grupė C  -          nuo 13.00 val. iki 14.00 val. 
 
 

  



 
• Varžybų pradžia : 

             Grupės A ; B  - 11.00 val. 
             Grupė C         - 15.00 val. 
 

• Lapkričio 26 d. mokomoji treniruočių stovykla. 
                                 10.00- 12.00 
                                 17.00-19.00 
           
 

VI. FINANSAVIMO SĄLYGOS 
 
Dalyvių, trenerių ir komandų vadovų komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. 
Starto mokesti 6 Eurai. 

 
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

     Komandų vadovai atsako: 
•  už dokumentų  pateikimą; 
•  už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 
•  už tinkamą  sportininkų elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 
•  dalyviams rekomenduojama turėti sportinį draudimą. 

 
 
 
 

Smulkesnė informacija:  mob. tel. + 370 698 34335   Ričardas Balta 
                   mob.tel.  + 370 684 67154 Kęstutis Trumpis 


