2022 ATVIRO LIETUVOS
SENJORŲ DZIUDO 29-TO ČEMPIONATO
NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2022 m. Lietuvos atviras dziudo čempionatas vykdomas tikslu:
a) populiarinti dziudo tarp senjorų;
b) sutelkti Lietuvos dziudo sportininkus;
c) palaikyti draugiškus ryšius su kitų šalių dziudo atstovais.

II. LAIKAS IR VIETA
Lietuvos dziudo senjorų čempionatas vyks, adresu - Bielskio g. 13a Šiauliai.

Varžybų data: 2022 m. balandžio 9 d.
Dalyvių svėrimas nuo 11.00-12.30 val.
Varžybų pradžia 13.00 val.
III. VARŽYBŲ DALYVIAI
Lietuvos dziudo čempionate gali dalyvauti visi galintys ir norintys pasitikrinti save
sportininkai ir sportininkės. Amžiaus grupės vyrams: 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59,
60-64, 65 ir vyresni. Svorio kategorijos: 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg.
Amžiaus grupės moterims: nuo 30 m. Dalyvaujančioms moterims bus taikomos EJU patvirtintos
svorio kategorijos.
IV. VADOVAVIMAS VARŽYBOMS
Lietuvos senjorų dziudo čempionatą vykdo Lietuvos dziudo federacija bei senjorų taryba prie
Lietuvos dziudo federacijos, Šiaulių dziudo klubas. Betarpiškai varžybas vykdo Lietuvos dziudo
federacijos patvirtinta teisėjų kolegija.

V. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS
Jei 1, 2, 3, 4 grupėse dalyvių skaičius mažiau nei trys, jie jungiami į artimiausias svorio
ir amžiaus grupes. Varžybos vykdomos pagal šiuo metu galiojančias tarptautines taisykles.
Kovos laikas 3 min. ir kovos pratesimas neribotas. Nuo 60 metų kovos laikas 2,5 min. ir kovos
pratesimas tik 1 min.
Dalyvauja čepionate nieko neverčiami ir pats neša visą atsakomybę už savo veiksmus.
Neturintys sporto medicinos galiojančios pažymos ir privalomojo sveikatos draudimo nuo
traumų, dalyvis atsako ir visą atsakomybę neša dėl sveikatos sutrikimų, kurios galėtų būti
priežastis dalyvaujant čempionate.
Sutinka, kad visos varžybų metų padarytos nuotraukos, filmuota medžiaga, reportažai su
jo rezultatais ar asmenybe gali būti naudojamos televizijos, radijo, žiniasklaidos, organizatoriaus
arba rėmėjų marketingo tikslais.

Starto mokestis Lietuvos dziudo federacijos nariams 20 eurų,
kitų organizacijų sportininkams 30 eurų.
Varžybos vyks pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
patvirtintą įsakymą ‘‘DĖL SPORTO RENGINIŲ ATVIROSE IR UŽDAROSE ERDVĖSE
ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ‘‘ siekiant apriboti Covid-19 infekcijos plitimą.
- Kiekvienas asmuo privalo elgtis sąmoningai ir atsakingai bei laikytis visų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų.
VI. APDOVANOJIMAI
Lietuvos senjorų čempionato nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais.
VII. PARAIŠKOS
Registracija dėl dalyvavimo varžybose:
- Skabinti (Laimonui Kiviliui : +370 614 95045)
- e-paštu adresu laimisjudo@yahoo.com
iki 2022 m. balandžio 6 d.
Vardinės paraiškos mandatinei komisijai pateikiamos atvykimo dieną.
SENJORŲ TARYBA PRIE LIETUVOS DZIUDO FEDERACIJOS

