TVIRTINA:
Šakių Jaunimo kūrybos ir
sporto centro
Direktorė Roma Paškevičiūtė
TVIRTINU:
Šakių sporto klubo „Audra“
federacijos
Prezidentas Kęstutis Smirnovas
Sinkevičius

TVIRTINU:
Lietuvos dziudo
Prezidentas Vigmantas

Lietuvos dziudo pradedančiųjų pirmenybės "PIRMA KOVA"
NUOSTATAI
I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Populiarinti dziudo sporto šaką moksleivių tarpe;
Kelti sportuojančių meistriškumą;
Palaikyti draugiškus santykius su kitais sporto klubais.
II. VIETA

Varžybos vykdomos 2016 m. balandžio 16 d. Šakių jaunimo kūrybos ir sporto
centro salėje V.Kudirkos g. 64, Šakiai.
III.DALYVIAI IR SVORIO KATEGORIJOS

Varžybos asmeninės. Dalyvauja turintys tik 4-kiu; 5- kiu ; 6- kiu (oranžiniai,
geltoni ir balti diržai). Turėti Budo pasą arba galiojantį dokumentą.
Grup
ė

Dalyvauja

Svėrimas

1.

Varžyb
ų
pradžia
11.00

U-9, Berniukai 2007 09.00-10.00
m.g. ir jaunesni: (6
-kiu )
2
U-11, Berniukai 2005 09.0011.00
ir jaunesni (-5; 6 -kiu 10.00
)
3
U-17, Mergaitės 1998 09.00-10.00 11.00
ir jaunesnės: (-4;-5;6-kiu )
4
U-14, Berniukai 2002 10.00-13.00 14.00
ir jaunesni (-4; -5; 6
-kiu )
5
Suaugę Vaikinai
10.00-13.00 14.00
2001 ir vyresni (-4;5; -6 -kiu )
Visiems dalyviams leidžiamas 0,5 kg viršsvoris.

Svorio kategorijos
-22;-24;-27;-30;-34;-38;-42;
-46;-50;+50 kg.
-27;-30;-34;-38;-42;-46;-50;
-55;-60; +60 kg;
-25; -28;-32;-36;-40;-44;48;-52;
-57;-63;-70;+70 kg;
-34;-38;-42;-46;-50;-55;-60;
-66;-73;+73 kg;
-46;-50;-55;-60;-66;-73;
-81; -90;+90 kg;

IV.APDOVANOJIMAS

Nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais ir prizais, prizininkai
apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais, diplomais ir prizais.
V. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

Lietuvos dziudo federacija
Šakių savivaldybės švietimo ir sporto skyrius;
Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras;
Šakių sporto klubas „Audra“
VI. PRIĖMIMO SĄLYGOS

Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams bei teisėjams apmoka komandiruojanti
organizacija.
Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.
Rekomenduojam varžybų dalyviams turėti draudimą.
Starto mokestis 7 Eur.
VII.PARAIŠKOS

Dalyvių skaičius neribojamas. Komandų paraiškos turi būti patvirtintos gydytojo leidimu
(vizomis). Išankstinės paraiškos turi būti atsiųstos iki balandžio mėn.14 d. (elektroniniu
paštu klubasaudra@gmail.com
VIII. INFORMACIJA
Varžybų Vyr. - teisėjas Vytautas Budginas Vyr. sekretorius - Rolandas Lukoševičius
Organizatorius; Kęstutis Smirnovas +37060019500 el.p: k.smirnovas@gmail.com
Varžybos vyks ant keturių tatamių : 5X5 m.

