
XVIII Kauno rajono Tarptautinis moksleivių dziudo čempionatas  LAISVĖS GYNĖJŲ  
dienai paminėti  ir VI Dziudo pradininko Lietuvoje  ANTANO STASIO BUBNELIO  

atminimo taurei laimėti 
 

NUOSTATAI 
 

                               I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
∙ Pagerbti žuvusiuosius 1991 m. Sausio 13 d.;   
∙ Pagerbti vieną dziudo pradininkų Lietuvoje ir pradininką Kauno rajone trenerį Antaną Stasį Bubnelį; 
∙ Bendradarbiauti su kitų valstybių , miestų ir rajonų sporto klubais; populiarinti  Dziudo sportą. 

  
   II. LAIKAS IR VIETA 

∙ Dziudo turnyras vykdomas:  2018.01.13 d. Kauno rajone, Ringaudų pradinėje mokykloje. Adresu : Gėlių 
g. 2, Ringaudai, Kauno rajonas, Lietuva.      
∙ Svėrimas:  8.30 – 9.30 val.   2018.01.13 d. Turėti dokumentą patvirtinantį gimimo metus; 
∙ Varžybų pradžia :  2018.01.13 d.    10. 30 val.; Atidarymas – 13. 00 val. 

   
 III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR SVORIO KATEGORIJOS 

∙ Varžybos asmeninės - komandinės.   
              A.  Dalyvauja moksleiviai (berniukai) gimę 2007 m.: 
∙ Svorio kategorijos:  -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg; 
              B.  Dalyvauja moksleiviai (berniukai) gimę 2008 m. ir jaunesni: 
∙ Svorio kategorijos: -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg; 

              C.  Dalyvauja moksleiviai (berniukai) gimę 2004-2006 m: 
∙ Svorio kategorijos: -38, -42, -46, -50, -55,+55 kg; 

              D.  Dalyvauja moksleiviai (merginos) gimusios 2005 m. ir jaunesnės: 
Svorio kategorijos: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg. 

∙ Leidžiamas viršsvoris – 0,5 kg.  
                                    
                                                   IV.      NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 
∙ Nugalėtojai  apdovanojami  taurėmis, prizais, medaliais ir atitinkamo laipsnio diplomais; 

∙ Prizininkai - medaliais ir atitinkamo laipsnio diplomais; 

∙ Trys klubai surinkę daugiausia taškų – A.S. Bubnelio atminimo  taurėmis. Taškus komandai duoda 

sportininkai užėmę I-V vietas: ( I v.- 7 tšk.;  II v. - 5 tšk.;  III v. - 3.5 tšk.;  V v. - 1.5 tšk.). 

                                    
                                                     V.      VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI, RĖMĖJAI 
∙ Kauno rajono Dziudo ir jojimo sporto mokykla; 
∙ Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius; 
∙ Kauno rajono dziudo sporto klubas „ Cunami “. 
                                    
                                                    VI.     APRŪPININMAS 
∙ Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti organizacija.                     
                                      
                                                   VII.     TEISĖJAVIMAS. 
∙ Varžybų vyriausias teisėjas -  Vytautas Budginas, tel. Nr.: +370 (680) 48493,  +370 (37) 233530 ; 
∙ Varžybų vyriausias sekretorius – Vaidotas  Kavaliauskas, tel. Nr. : +370 (620) 87711.                          
                                   
                                                   VIII.    PAPILDOMA INFORMACIJA 
∙ Varžybos vyks ant trijų tatamių : 6x6 m; 

∙ Starto mokestis   -    7,-  Eur ; 
∙  Varžybų organizatoriai neatsako už dalyvių traumas, patirtas varžybų metu; 

∙ Sportininkų, tėvelių, svečių patogumui varžybų metu veiks mokyklos valgykla. 
 
Išankstines dalyvių paraiškas prašome siųsti iki  2018 m. 01. 04 d. elektroniniu paštu : 

                                    E-mail: budginasv@gmail.com  

                                                                                  Esate maloniai laukiami . Organizatoriai . 


