
 

2017 m. LIETUVOS ATVIRO DZIUDO ČEMPIONATO  
NUOSTATAI 

 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  
-Populiarinti ir kelti dziudo sporto šakos prestižą Lietuvoje;  

-Išaiškinti stipriausius respublikos sportininkus sudarysiančius LR nacionalinę rinktinę. 
 

II. VIETA IR LAIKAS  
-Čempionatas vykdomas 2017 m. spalio 13 - 14 dienomis, A.Sabonio sporto centre (Pašilės g. 39a), 
Kaune. 
 

III. VADOVAVIMAS  
-Varžybas vykdo ir joms vadovauja Lietuvos dziudo federacija.  

 

IV. DALYVIAI  
- Varžybose gali dalyvauti (gimę 2002 m. ir vyresni) sportininkai, turintys ne mažesnį kaip 1 KYU (rudą 
diržą).  
 

• Baltas ir mėlynas kimono yra privalomi  
 

V. SVORIO KATEGORIJOS  
-Moterys:  -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; -78 kg; +78kg; 

-Vyrai:-60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; -100 kg; +100kg; 

 

VI. VARŽYBŲ PROGRAMA  
Spalio 13 diena (penktadienis):  
-Dalyvių svėrimas nuo 8.30 iki 9.30 valandos;  

-Varžybų pradžia 11.00 valandą.  
Dalyvauja svorio kategorijos:  
Merginos: -48 kg; -52 kg; -57 kg; 

Vaikinai:  -60 kg; -66 kg; -73 kg: -81 kg. 

Spalio 14 diena (šeštadienis):  
-Dalyvių svėrimas nuo 8.30 iki 9.30 valandos;  

-Varžybų pradžia 11.00 valandą.  
Dalyvauja svorio kategorijos:  
Merginos: -63 kg; -70 kg; -78 kg; +78 kg; 

Vaikinai: -90 kg; -100 kg; +100 kg. 

 

• Svėrimų metu būtina pateikti BUDO pasą ir asmens dokumentą su nuotrauka.  
 

VII. PARAIŠKOS  
-Komandų paraiškos turi būti patvirtintos gydytojo leidimu (vizomis) ir visi dalyviai užregistruoti 

federacijoje (el. paštu judoclubdo@gmail.com) iki spalio  9 d.  
 

VIII. APDOVANOJIMAS  
-Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.  

 

IX. APRŪPINIMAS  
-Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu čempionate, apmoka komandiruojanti organizacija. Lietuvos 

dziudo federacija apmoka visas išlaidas, susijusias su salės nuoma, teisėjavimu ir medicininiu 

aptarnavimu.  

Tvirtinu: 

Lietuvos dziudo 

federacijos 

Prezidentas V.Sinkevičius 

  



 

X. STARTO MOKESTIS.  
LDF nariams netaikomas, sporto mokyklų bei sporto centrų sportininkams dziudo grupėje- 10Eur 
(būtina pateikti mokyklos ar sporto centro vadovo raštišką sportininkų sąrašo patvirtinimą, 
priklausančių dziudo sporto šakos grupei),  kitų organizacijų sportininkams - 50Eur. 
 

XI. VARŽYBŲ VYKDYMAS 
-Varžybos bus vykdomos "JudoShiai" burtų traukimo programa. Kiekvienos svorio kategorijos 2016 

metų suaugusių dziudo čempionato prizininkai (1 - 3 vietas užėmę sportininkai) bus atitinkamai atskirti 

vienas nuo kito, visi likę sportininkai bus traukiami atsitiktine tvarka ir skirstomi pagal miestus.  

Trenerių prašymai nebus priimami. 

 
XII. TEISĖJAVIMAS 

-Varžybų vyriausias teisėjas - Aidas Dutkus, Sekretorius - Rolandas Lukoševičius  
 
XIII. VISAIS KLAUSIMAIS, SUSIJUSIAIS SU VARŽYBOMIS, TEIRAUTIS ADRESU:  
El. paštu: justina.judo@gmail.com,    

Tel. nr. +370 657 88550  

Adresas - Aušros g. 42a, Kaunas. 

 


