
Suderinta:
Kėdainių raj. savivaldybės 
administracijos kultūros ir
Sporto sk. vyr. specialistas: Gediminas
Misius

Tvirtinu:
Kėdainių sporto centro
Direktorius: Arnas Argustas

ATVIROS DZIUDO PIRMENYBĖS ,
SKIRTOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI  PAMINĖTI

NUOSTATAI
1. Varžybų vykdymo tikslas ir uždaviniai:

1.1. populiarinti dziudo sportą Kėdainių rajone;
1.2. kelti dziudistų sportinį meistriškumą;
1.3. palaikyti draugiškus santykius su kitais miestais, rajonais, šalimis.

2. Varžybų vykdymo data ir vieta:
2.1. varžybos vykdomos 2016 m. kovo 19 dieną;
2.2. varžybų vieta-Kėdainių arena, Basanavičiaus 1a. , Kėdainiai .

3. Dalyvių amžius:
   Berniukai: U-12 (2004m.- 2005m.), U-10 (2006 m-2007m.); U-8 (2008 m. ir jaunesni);   mergaitės 
U-12 (2004m. ir jaunesnės) 

4. Svorio kategorijos:
4.1. Berniukų U-12 svorio kategorijos -27kg,-30kg, -35kg, -40kg,-45kg,-50kg,-55kg,+55kg,.
4.2. Berniukų U-10 svorio kategorijos -20kg. -25kg-30kg, -35kg, -40kg, -45kg, -50kg +50kg,.
4.3. Berniukų U-8 svorio kategorijos -18kg,-22kg. -26kg, -30kg, -35kg, -40kg, -46kg, +46kg,.
4.4. Mergaičių U-12 svorio kategorijos -26kg.-30kg, -35kg -40kg, -45kg, -50kg, 57kg,+57kg.

5. Varžybų vykdymo laikas:
5.1. Berniukų ir mergaičių U-12 svėrimas - 2015  kovo 19 dieną nuo 9.00 iki 10.00 val.
5.2. varžybų pradžia 11.00 val.

5.3. Berniukų U-10 ir U-8 svėrimas nuo 12.00 iki 13.00 val.
5.4. varžybų pradžia 14.00 val.

6. Organizavimas ir vadovavimas:
6.1. varžybas organizuoja : Kėdainių sporto centras, talkina Kėdainių raj. Savivaldybės 

administracijos kultūros ir sporto skyrius bei Kėdainių dziudo klubas;
6.2. varžybas vykdo patvirtinta teisėjų kolegija;
6.3. nugalėtojai nustatomi vadovaujantis veikiančiomis dziudo imtynių taisyklėmis;
6.4. organizatoriai pasilieka sau teisę keisti ar mažinti svorio kategorijų kiekį.

7. Apdovanojimai:
7.1. kiekvienos svorio kategorijos nugalėtojai bus apdovanoti taurėmis, diplomais, medaliais, 

atminimo dovanėlėmis. Prizininkai - diplomais ir medaliais ir atminimo dovanėlėmis.
8. Priėmimo sąlygos:

8.1. Išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti organizacija.
8.2. varžybų  metų rengėjai neatsako už patirtas traumas.
8.3. Starto mokestis  5 Eur.

9. Paraiškos:

9.1. išankstines paraiškas siusti el. paštu: r.pakstaitis@lifosa.com  iki kovo 18 dienos.
9.2. paraiškos, patvirtintos gydytojo, pristatomos varžybų vyr. teisėjui atvykimo dieną.

mailto:r.pakstaitis@lifosa.com


Informacija pasiteiravimui:   tr. Arimantas Pocevičius +37062014818     , Rimantas Pakštaitis +37068757970


