TVIRTINU:
Lapių gyvenvietės
Seniūnas Rimantas Stankus

TVIRTINU:
Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos
Pavaduotojas sportui Arūnas Talalas

TVIRTINU :
Kauno r .Sporto klubo “CUNAMI ”
Prezidentas Vytautas Budginas

TVIRTINU :
Kauno r. Dziudo ir jojimo sporto mokyklos
Direktorius Algimantas Babavičius

XV atviras Lapių moksleivių dziudo turnyras Kauno rajono
mero taurei laimėti
NUOSTATAI
I. Tikslas ir uždaviniai:
• Populiarinti dziudo sporto šaką moksleivių tarpe, kelti jaunųjų sportininkų meistriškumą;
• Perspektyvių imtynininkų paieška.
II. Vieta ir laikas: Varžybos vykdomos 2019 m. Balandžio mėn. 13 d. ( šeštadienį ) Lapių pagrindinėje mokykloje:
A. Merkio g-vė 3, Kauno rajonas, Lietuva ( LITHUANIA ).

•Varžybų

a t i d a r y m a s: 12.30 val .

III. Dalyviai, laikas ir svorio kategorijos:

08.00 – 09.00

Varžybų
pradžia,
val.
10.00

18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, +42 kg.

08.00 – 09.00

10.00

20, 22, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, +50 kg.

Berniukai ( boys ) 2008 m.

08.00 – 09.00

10.00

24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55 kg.

Mergaitės ( girls ) 2005 m. ir
jaunesnės ( end younger ).
Vaikinai ( boys ) 2004 m.
Vaikinai ( boys ) 2006 m.
Vaikinai ( boys ) 2007 m.

12.00 – 13.00

14.00

12.00 – 13.00

14.00

Grupė

Dalyvauja

Svėrimas

1.
2.

Berniukai ( boys ) 2010 m. ir jaunesni
( born 2010 m. end younge ).
Berniukai ( boys ) 2009 m.

3.
4.
5.

Svorio kategorijos, kg.

32, 36, 40, 57, 63 kg.
55, 66 kg.
55, +73 kg.
46 kg.

Visiems dalyviams leidžiamas 0,5 kg. viršsvoris.
Dalyvių registracija į varžybas vyksta per LDF registracijos sistemą: http://registracija.judo.lt

iki 2019-04-12

IV. Papildomos sąlygos:
• Paraiškos, patvirtintos gydytojo, pateikiamos prieš svėrimą varžybų vyr. teisėjui;
• Varžybos vyks ant trijų (3) tatamių: 4x4 m.;
• Už varžybų metu patirtas traumas organizatoriai NEATSAKO ( Rekomenduojama sportininkus apdrausti );
• Varžybos asmeninės – komandinės: I v. - 7; II v. - 5; III v. - 3,5; V-VI v. - 1,5 tašk.
• Starto mokestis ( entry fee ) - 10.00 Eur kiekvienam dalyviui registruojantis per LDF registracijos sistemą:
http://registracija.judo.lt iki 2019-04-12 20: 00 val. arba el. p.: budginasv@gmail.com
• Starto mokestis ( entry fee ) -15.00 Eur kiekvienam dalyviui registruojantis varžybų dieną - 2019.04.13

V. Apdovanojimas:
• Atskirų svorio kategorijų nugalėtojai apdovanojami diplomais, medaliais, taurėmis ir prizais;
• Prizininkai – diplomais, medaliais; V-VI v. laimėtojai – diplomais;
• Komandos - prizininkės apdovanojamos mero įsteigtomis taurėmis.
VI . Organizatoriai:
• Kauno r. savivaldybė , Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Kauno r. Dziudo ir jojimo sporto mokykla,
Kauno r. Lapių seniūnija, Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla, Kauno r. Sporto klubas „ Cunami “.
VII . Priėmimo sąlygos:
Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu turnyre, apmoka komandiruojanti organizacija; turnyro vykdymo išlaidas
susijusias su jo organizavimu ir pravedimu – turnyro organizatoriai.
VIII. Informacija:
Vyr. Teisėjas: Vytautas Budginas ; mob.tel.Nr.: +370 (680) 48493 ( el. p.: budginasv@gmail.com );
Vyr. Sekretorius: Vaidotas Kavaliauskas; mob.tel.Nr.: +370 (620) 87711
P.S.: Sportininkų, tėvelių, teisėjų, svečių DĖMESIUI: JŪSŲ patogumui varžybų metu nuo 9.00 val. iki 16.00
val. veiks mokyklos valgykla.
ESATE LAUKIAMI IR MYLIMI. ORGANIZATORIAI.

