
 
 
 
 
 
 
 

 
2019 m. ATVIRO LIETUVOS DZIUDO ČEMPIONATO U – 21  

NUOSTATAI 
 
 
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  
Populiarinti ir kelti dziudo sporto šakos prestižą Lietuvoje;  
Išaiškinti stipriausius respublikos sportininkus sudarysiančius LR jaunimo rinktinę. 
 
II. VIETA IR LAIKAS  
Čempionatas vykdomas 2019 m. Vasario 22 dieną,  Kaune, A. Sabonio sporto centre (Pašilės g. 39a). 
  
III. VADOVAVIMAS  
Varžybas vykdo ir joms vadovauja Lietuvos dziudo federacija.  
 
IV. DALYVIAI  
Varžybose gali dalyvauti 1999 -2004 m. g. sportininkai, turintys ne mažesnį kaip 2 KYU (mėlyną diržą).   
 
 Baltas ir mėlynas kimono yra privalomi.  
 
V. SVORIO KATEGORIJOS  
Merginos: -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; -78 kg; +78kg;  
Vaikinai: -55 kg; -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; -100 kg; +100kg; 
 
VI. VARŽYBŲ PROGRAMA  
Vasario 22 d. (penktadienis):  
Dalyvių svėrimas nuo 8.00 iki 9.00 valandos;  
Varžybų pradžia 10.00 valandą.  
- Svorio kategorijos: 
Merginos: -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; -78 kg; +78kg; 
Vaikinai: -55 kg; -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; -100 kg; +100kg. 
 
 Svėrimų metu būtina pateikti BUDO pasą ir asmens dokumentą su nuotrauka. Sportininkai 
svėrimo metu nepateikę budo paso negalės dalyvauti varžybose. 
VII. PARAIŠKOS  
- Registracija vyksta iki vasario 19 d. http://registracija.judo.lt. arba www.judo.lt tinklalapyje, dešinėje 
pusėje paspaudus ant paveikslėlio LDF registravimosi sistema.  
 

Registracija vyksta tik elektroniniu būdu. Treneriai, kurie nebus registravę sportininkų 
sistemoje, nebus reitinguojami burtų traukimo metu. 

 
- Komandų paraiškos turi būti patvirtintos gydytojo leidimu (vizomis) 
 
VIII. APDOVANOJIMAS  
Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.  
 
IX. APRŪPINIMAS  
Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu čempionate, apmoka komandiruojanti organizacija. Lietuvos 
dziudo federacija apmoka visas išlaidas, susijusias su salės nuoma, teisėjavimu ir medicininiu 
aptarnavimu.  
 
 

Tvirtinu: 
Lietuvos dziudo federacijos     
Prezidentas V.Sinkevičius 

 
 



X. STARTO MOKESTIS 
Starto mokestis - 5 eurai sporto mokyklų, sporto centrų ir ne federacijos nariams- klubams. Mokėti 
grynais arba privaloma pateikti garantinį raštą dėl mokėjimo pavedimu. Starto mokestis užsienio 
sportininkams - 10 Eurų (mokama grynais). 
 
 
XI. VISAIS KLAUSIMAIS, SUSIJUSIAIS SU VARŽYBOMIS TEIRAUTIS  
El. paštu: justina.judo@gmail.com  
Tel. nr. +370 657 88550  
Adresas - Kaunas, Aušros g. 42a . 
 
XII. TEISĖJAVIMAS  
Varžybų vyriausiasis teisėjas – Žygimantas Rybinas;  
Sekretorius - Rolandas Lukoševičius. 


