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ATVIRO LIETUVOS MOKINIŲ JAUNIŲ U16, JAUNUČIŲ U14 IR VAIKŲ U12 DZIUDO 
ČEMPIONATO NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Atviro Lietuvos mokinių jaunių U16, jaunučių U14 ir vaikų U12 dziudo čempionato (toliau – 
Čempionato) nuostatai reglamentuoja Čempionato tikslus, organizavimo, finansavimo, dalyvių 
apdovanojimo tvarką. 

2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos dziudo federacija. 
 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
3. Čempionato tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir 

kilnaus elgesio nuostatas. 
4. Uždaviniai: 
4.1. populiarinti tarp mokinių dziudo sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų, sudaryti sąlygas 

jiems tobulėti; 
4.2. išaiškinti stipriausius sportininkus įvairiose amžiaus grupėse. 

 
III. DALYVIAI 

5. Čempionate dalyvauja sporto mokymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, sporto centrų, 
klubų berniukai ir mergaitės. 

6. Čempionatas asmeninis. 
 

IV. ČEMPIONATO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, 
APDOVANOJIMO TVARKA 

7. Čempionatas vykdomos pagal Tarptautinės dziudo federacijos taisykles. 
8. Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų dziudo čempionatus vykdo Lietuvos dziudo 

federacija.  
9. Lietuvos mokinių vaikų U12 (gim. 2011 m. ir jaunesnių) ir jaunių U16 (gim. 2007–2009 

m.) dziudo čempionatas: 
9.1. vyks 2022 m. lapkričio 12 d. Kėdainiuose, Kėdainių Arenoje (J. Basanavičiaus g. 1A) 
9.2. dalyvių svėrimas lapkričio 12 d. 

Vaikų U12 svėrimas nuo 9.00 val. iki 10.00 val. (Turėti LDF budo pasą); 
Jaunių U16 svėrimas nuo 9.00 val. iki 10.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 14.00 val. 

(Turėti LDF budo pasą); 
9.3. varžybų pradžia – lapkričio 12 d. 

Vaikų U12 grupė nuo 11.00 val.; 
Jaunių U16 grupė nuo 15.00 val.; 

9.4. dalyvių svorio kategorijos: 
Vaikų U12 (gim. 2011 m ir jaunesni) vaikai privalo turėti- baltą diržą (6KYU): 



mergaitės: 25,28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, daugiau kaip 57 kg; 
berniukai: 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, daugiau kaip 66 kg. 
Jaunių U16 (gim. 2007–2009 m) jauniai privalo turėti oranžinį diržą (4KYU): 
merginos: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, daugiau kaip 70 kg, 
vaikinai: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, daugiau kaip 90 kg; 

 

10. Lietuvos mokinių jaunučių U14 (gim. 2009–2011 m.) dziudo čempionatas: 
10.1. vyks 2022 m. lapkričio 13 d. Kėdainiuose, Kėdainių Arenoje (J. Basanavičiaus g. 

1A); 
10.2. dalyvių svėrimas lapkričio 13 d. nuo 9.00 val. iki 10.00 val. (Turėti LDF budo pasą); 
10.3. varžybų pradžia – lapkričio 13 d. 11.00 val.; 
10.4. dalyvių svorio kategorijos: 
Jaunučių U14 (gim. 2009–2011 m.) jaunučiai privalo turėti geltoną diržą (5KYU); 
mergaitės: 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 daugiau kaip 70 kg; 
berniukai: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81,daugiau kaip 81 kg. 
11. Varžybų vykdymo tvarka: 
11.1. U12 2011 m ir jaunesnių kovos trukmė 2 min. 
11.2. Draudžiami smaugimų ir laužimų veiksmai. 
11.3. U14 2009 – 2011 m. dalyvių kovos trukmė 3 min. 
11.4. Draudžiami laužimų veiksmai. 
11.5. U16 2007 – 2009 m. dalyvių kovos trukmė 3 min. 
11.6. Galimi smaugimų ir laužimų veiksmai. 
Sportininkas, kuris kviečiamas pirmas gali išeiti kovoti tik su baltu kimono. Antrasis gali 

išeiti ir su baltu kimono, ir su mėlynu kimono. 
12. Komandų vadovai-treneriai dalyvius į čempionatą registruoja per LDF registracijos 

sistemą iki 2022-11-09 24.00 http://sportists.info/judo/login.php. Registracijos metu (varžybose) su 
savimi būtina turėti atsispausdintą registracijos lapą ir asmens dokumentą 

13. Varžybų teisėjavimą vykdo Lietuvos dziudo tesėjų asociacija. Varžybų vyr. teisėja – Justina 
Rahimova tel.+37068435480, vyr. sekretorius – Arnas Šikšnius tel.+37063689818. 

14. Apdovanojimai. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais. 
15. Daugiau informacijos – Justina Stalionė Tel. Nr. +37065788550, el. p. 

justina.judo@gmail.com 
 

V. FINANSAVIMO SĄLYGOS 
16. Dalyvių, trenerių ir komandos vadovų komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti 

organizacija. 
17. Teisėjų, medikų ir kt. aptarnaujančio personalo maistpinigius ir dalyvių apdovanojimo 

išlaidas apmoka varžybų organizatoriai. 
18. Kitoms varžybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka startinį mokestį 15 

eurų kiekvienam dalyviui registruojantis per LDF registracijos sistemą iki 2022-11-09 24.00 
Starto mokestis 20 eurų kiekvienam dalyviui registruojantis varžybų dieną ir/arba neturint registracijos 
lapo 

19. Visus finansinius atsiskaitymus atlieka varžybas vykdanti organizacija. 
 
 



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

20. Komandų vadovai atsako: 
20.1 už dokumentų pateikimą; 
20.2 už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 
20.3 už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

 
___________ 


