
 

49 – ASIS LIETUVOS ATVIRAS DZIUDO ČEMPIONATAS  

 

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 2021 m. vasario 19 - 20 dienomis, Kaune, krepšinio mokykloje "Žalgiris" 

(Pašilės g. 39a). 

 

III. VADOVAVIMAS  

-Varžybas vykdo ir joms vadovauja Lietuvos dziudo federacija.  

 

IV. DALYVIAI  

- Varžybose gali dalyvauti (gimę 2005 m. ir vyresni) sportininkai; 

- Turintys  ne mažesnį kaip 2 KYU (mėlyną diržą), kurie yra patvirtinti LDF DAN-KYU komisijoje; 

- Sportininkai neatitinkantys ar nesilaikantys kriterijų bus diskvalifikuojami nuo varžybų.  

 

• Baltas ir mėlynas kimono yra privalomi  

• Dėl COVID-19 pandemijos klubas gali deleguoti tik vieną asmenį, komandos vadovą ar trenerį 

 

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  

Vasario 19 diena (penktadienis):  

Dalyvių svėrimas nuo 9.00 iki 10.00 valandos;  

Varžybų pradžia 11.00 valandą.  

Dalyvauja svorio kategorijos: 

Merginos: -70 kg; -78 kg; +78 kg; 

Vaikinai: -81 kg; -90 kg; -100 kg; +100 kg. 

Vasario 20 diena (šeštadienis):  

Dalyvių svėrimas nuo 9.00 iki 10.00 valandos;  

Varžybų pradžia 11.00 valandą.  

Dalyvauja svorio kategorijos: 

Merginos: -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg. 

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

 

• Svėrimų metu būtina pateikti LDF BUDO pasą, asmens dokumentą su nuotrauka ir svėrimo lapą. 

  

VII. PARAIŠKOS  

- Registracija vyksta iki vasario 17 d. http://sportists.info/judo/e-platforma/ arba www.judo.lt tinklalapyje, 

dešinėje pusėje paspaudus ant paveikslėlio LDF registravimosi sistema.  

 

Registracija vyksta tik elektroniniu būdu. Treneriai, kurie nebus registravę sportininkų sistemoje, nebus 

reitinguojami burtų traukimo metu. 

 

- Komandų paraiškos turi būti patvirtintos gydytojo leidimu (vizomis) 

Tvirtinu: 

Lietuvos dziudo 

federacijos 

Prezidentas V.Sinkevičius 

  

http://sportists.info/judo/e-platforma/


 

VIII. APDOVANOJIMAS  

-Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis ir medaliais.  

 

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.  

 

X. STARTO MOKESTIS.  
Dalyvavimas varžybose nemokamas. 

 

XII. TEISĖJAVIMAS 

-Varžybų vyriausias teisėjas – Justina Rahimova;  

-Varžybų vyriausias sekretorius – Rolandas Lukoševičius. 

 

XIII. VARŽYBŲ SPEC. SĄLYGOS DĖL COVID-19 PANDEMIJOS GRĖSMĖS  

 

REMIANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO SPRENDIMU 

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ IR PRATYBŲ ORGANIZAVIMO 

BŪTINŲ SĄLYGŲ 

1.  varžybos vykdomos be žiūrovų;  
2. aukšto meistriškumo sportininkai (toliau – sportininkai), kai nesportuoja, antidopingo pareigūnai, 

varžybų organizatoriai ir aptarnaujantis personalas viso renginio metu turi dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie 

veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės).  
2.2. Kaukių leidžiama nedėvėti - varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio 

aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams.  
3. varžybose dalyvaujantiems sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo 

specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams, teisėjams, antidopingo 

pareigūnams, organizatoriams ir aptarnaujančio personalui (toliau – kiti asmenys), bus sudaryta galimybė 

tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar 

dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos 

(rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;  
4. į varžybų vietą nebus įleidžiami sportininkai, kiti asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);  
5. sportininkai, kiti asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turės palikti varžybų ir pratybų vietą ir jiems bus 

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai;  
6. sportininkai, kiti asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į varžybų vietą vykti negali;  
7. gavus informaciją, kad sportininkui, kitam asmeniui, nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso 

infekciją), apie tai bus informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;  
8. panaudotas sporto inventorius ir priemonės bus valomos ir dezinfekuojamos;  
9.varžybų vietos valymas ir dezinfekcija bus atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai 

sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 

virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf);  
10. sportininkai (kai jie nesportuoja) ir kiti asmenys turi būtui ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis ir 

laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.  
Rekomenduojama:  
Varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto 

meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams dėvėti kaukes visų varžybų metu.  
  

XIV. VISAIS KLAUSIMAIS, SUSIJUSIAIS SU VARŽYBOMIS, TEIRAUTIS ADRESU:  

El. paštu: justina.judo@gmail.com,    

Tel. nr. +370 657 88550  

Adresas - Aušros g. 42a, Kaunas. 

https://bit.ly/3mWbxzf
mailto:justina.judo@gmail.com

