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LIETUVOS DZIUDO FEDERACIJOS  VISŲ AMŽIAUS GRUPIŲ 
NACIONALINIŲ DZIUDO RINKTINIŲ SUDARYMO  IR DALYVAVIMO 

EUROPOS BEI PASAULIO ČEMPIONATUOSE KRITERIJAI 
 

1. Nacionalinę rinktinę suformuoja LDF Trenerių taryba (toliau - TT) pasibaigus 

Lietuvos dziudo čempionatams (Suaugusių, Jaunimo U-23,  Jaunimo U-21, Jaunių U-18, Jaunučių 

U-16), tvirtinti teikia  – LDF Vykdomajam komitetui (toliau - VK). 

2. Nacionalinę rinktinę sudaro -  Lietuvos dziudo  čempionate (savo amžiaus grupėje ir  

savo svorio kategorijoje) pirmąsias vietas užėmę  sportininkai ir 50% iš tam tikros amžiaus grupės 

esančių svorio kategorijų sportininkai, užėmę antrąsias ir trečiąsias vietas. 

3. LDF nacionalinės dziudo rinktinės nariai negali dalyvauti kitų dvikovinių sporto 

šakų varžybose (išskyrus tuos atvejus, kai LDF yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su kita  

dvikovinių sporto šakų organizacija), taip pat dziudo sporto šakos rinktinių nariai negali būti kitų 

sporto šakų rinktinių nariais. Nesilaikant šių atrankos kriterijų, nacionalinės dziudo rinktinės narys 

VK sprendimu gali būti pašalintas iš rinktinės. 

4. Rinktinės sąrašą, dėl aplinkybių, kurios negalėjo būti numatytos iš anksto 

formuojant rinktines, gali koreguoti TT, tarybos pirmininko teikimu, tam pritarus ir patvirtinus VK.  

5. Lietuvos suaugusių Olimpinės rinktinės kandidatai esantys pagrindiniame sąraše, 

automatiškai tampa  LDF nacionalinės dziudo rinktinės nariais. 

6. LDF nacionalinės dziudo rinktinės nariai pageidaujantys atstovauti LDF Europos ir 

Pasaulio čempionatuose privalo atitikti sekančius kriterijus: 



 

 

6.1. Privaloma dalyvauti ne mažiau nei trijuose reitinginiuose atrankos turnyruose, 

esančiuose oficialiame Europos dziudo sąjungos ir Tarptautinės dziudo federacijos kalendoriuje ir 

iškovoti nemažiau devintos vietos (nemažiau dviejų pergalių), tuo metu turės teisę dalyvauti 

pagrindiniuose metų startuose. Po 1 ir 2 atrankos varžybų etapų Trenerių tarybos posėdžio metu bus 

sudaromos rinktinės dalyvavimui Pasaulio, Europos čempionatuose, taip pat Europos žaidynėse, 

Europos jaunimo olimpiniame festivalyje. LDF atstovauti Prand Prix, Gand Slam ir Msters 

turnyruose gali tik nacionalinės rinktinės nariai. 

Atranka į Europos čempionatą ir į Pasaulio čempionatą (jei tais metais vyksta) 

susideda iš dviejų etapų: 1. Iki Europos čempionato; 2. Nuo parodyto rezultato Europos čempionate, 

arba po jo dalyvautuose 3-juose atrankos turnyruose. Olimpinės rinktinės vyr. treneris (Trenerių 

tarybos pirmininkas) gali pasiūlyti tvirtinti Vykdomajam komitetui kandidatus, nacionalinės 

rinktinės sudėtyje dalyvauti atitinkamos amžiaus grupės Pasaulio čempionate. 

6.2. dalyvauti LDF organizuojamose ir rekomenduojamose MTS (mokomosiose 

treniruočių stovyklose); 

6.3. sistemingai tikrintis sveikatą ir apie rezultatus informuoti rinktinės vyr. trenerį; 

6.4. besąlygiškai vykdyti pasiruošimo planą minėtoms varžyboms. Planą pristato 

atitinkamos amžiaus grupės vyr. treneris suderinęs su TT pirmininku. 

7.   Visais kitais nenumatytais atvejais (jei dėl traumos ar ligos negalėjo dalyvauti 

atitinkamos amžiaus grupės LR čempionate, ar tuo pačiu metu dalyvavo kitose svarbiose 

tarptautinėse varžybose) individualiai  dėl kiekvieno sportininko galinčio tapti LDF nacionalinės 

dziudo rinktinės narių,  sprendžia TT ir teikia tvirtinti LDF VK. 

 

 

 


