
  

 

TARPTAUTINIS DZIUDO TURNYRAS 

,,VAIKŲ PASAULIS-2021“ 

Varžybų nuostatai  

1. Tikslas ir uždaviniai:   

1.1. Populiarinti dziudo sporto šaką Elektrėnų savivaldybėje ir Respublikoje;  

1.2. Kelti jaunųjų imtynininkų sportinį meistriškumą;  

1.3. Plėtoti ir palaikyti draugiškus santykius su Respublikos ir užsienio klubais.  

2. Vieta, laikas, dalyviai:  

2.1. Varžybų vieta Rungos g. 18A, LT-26109, Elektrėnai;       

2.2. Varžybos vyks 2021 m. gegužės 29-30 dienomis;  

     2.3. Atvykimas galimas 2021 m. gegužės 28 d.  

  

Data  Amžius                  Svėrimo        Varžybų  Svorio  Taisyklės  

                 laikas           pradžia       kategorijos  

2021-05-29  
2012  ir jaunesni  

berniukai  U-10  

2021-05-29  

9-10 val.  
11:00  

21; 23; 25; 27;  

30; 34; 38; 42; 

+42 kg.  

Kovos laikas 2min. + 
1min Golden Score.  

Shime-waza,  

Kansetsu-waza 

draudžiama.  

Kovos laikas 2min +  

2010 ir               2021-05-29                  24; 26; 28; 32;  Golden Score. Shime- 

2021-05-29          jaunesnės                9-10 val.      11:00         36; 40; 44; +44  waza, Kansetsu-waza  

                              mergaitės  U-12                                                      kg.                  draudžiama 

2021-05-29  
2005-2008 

berniukai  U-17  

2021-05-29  

12-13 val.  
15:00  

42; 46; 50; 55;  

60; 66; 73; 81; 

+81 kg.  

Kovos laikas 3min +  

Golden Score. 

Shimewaza, 

Kansetsu-waza 

leidžiama.  

            27; 30; 34; 38;      Kovos laikas 2min. +  

2021-05-30       2010-2012            2021-05-30         11:00          42; 46; 50; 55;     Golden Score. Shime- 
 berniukai  U-12           9-10 val.                     +55 kg.             waza, Kansetsu-waza  

draudžiama.  

2021-05-30  
2005-2009 

mergaitės  U-17  

2021-05-30  

9-10 val.  
11:00  

32; 36; 40; 44;  

48; 52; 57; +57 

kg.  

Kovos laikas 3min. +  

Golden Score. 

Shimewaza, 

Kansetsu-waza 

leidžiama  

Kovos laikas 3min. +  

2021-05-30          2008-2010            2021-05-30       14:00        34; 38; 42; 46;       Golden Score. Shime                             

    berniukai  U-14           12-13 val.                        50; 55; 60; 66;            waza leidžiama, 

                 +66 kg.                    Kansetsu-waza  

                                               draudžiama.  

 

  

  
  



   

3. Varžybų organizatoriai:  

3.1. Varžybas vykdo ir joms vadovauja Sporto klubas „Draugystė“ ir Elektrėnų sav. sporto 
centras;  

3.2. Varžybų Vyr. Teisėjas – Andrej Klokov;  

3.3. Turnyrą vykdo patvirtinta teisėjų kolegija;  

3.4. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi vadovaujantis veikiančiomis tarptautinėmis dziudo 
taisyklėmis.  

4. Apdovanojimai:  

4.1. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami asmeniniais prizais, medaliais, diplomais;  

4.2. Bus vykdoma komandinė klubų įskaita, komandos užėmusios I, II, III vietas, bus 
apdovanotos taurėmis.  

5. Priėmimo sąlygos ir registracija varžyboms:  

5.1. Visas išlaidas susijusias su dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti organizacija;  

5.2. Teisėjų darbas apmokamas;  

5.3. Starto mokestis dalyviui – 12 Eur (dalyvaujant daugiau nei vienoje amžiaus grupėje 
mokamas papildomas starto mokestis). Registracijai pasibaigus – 15 Eur;  

5.4. Registracija į varžybas vyks NDA varžybų registracijos sistemoje. El. adresas:.  

http:/varžybos.lietuvosdziudo.lt. Registracijos pabaiga 2021-05-27 24:00 val;  

     5.5. Dėl apgyvendinimo kreiptis į organizatorius.  

  

  

  

  

  

Lauksime Jūsų Elektrėnuose!  
  

 

 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sporto  
klubas      

„Draugystė“   
  

  
Draugystės g. 20   

LT - ,  26115 
Elektrėnai   

  

  
Kęstas Vitkauskas, tel. +370 685 09390   

Kęstutis Vitkauskas, tel. +370 678  55457   
  

  
vitkkestas@gmail.com   

kvkvitkauskas@gmail.com   
  



 

 

 

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  

  

- Varžybos bus vykdomas be žiūrovų.  

- Sportininkai, treneriai, prieš išvykdami į varžybas, privalo atsakingai įvertinti esamą situaciją 
šalyje ir savo sveikatos būklę.  

- Į salę gali patekti tik sportininkai ir jų treneriai, komandų vadovai, kurie iš anksto užsiregistravo 
į varžybas http://varzybos.lietuvosdziudo.lt NDA sistemoje, taip pat varžybų teisėjai, 
aptarnaujantis personalas, oficialūs asmenys turi būti registruoti.   

- Į salę nėra įleidžiami asmenys, kuriems aiškiai pasireiškia ūmių viršutinių takų ligų požymiai 
(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).  

- Visi, įeinantys į maniežą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.  

- Sportininkai ir kiti asmenys turi laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar 
asmenų grupių, dezinfekuoti rankas specialiomis dezinfekcinėmis priemonėmis.  

- Sportininkai, apšilimo ir kovos metu nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės nedėvi. Kitu 
laiku apsaugos priemonių – kaukės, dėvėjimas privalomas. Komandų vadovai užtikrina, kad 
būtų laikomasi šio reikalavimo.  

- Tarp asmenų, sėdinčių ant suolelio/tribūnų, turi būti palikta bent viena laisva vieta. - 
Apdovanojimų ceremonijos metu visi asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 
apsaugos priemones.  

- Varžybų teisėjai, aptarnaujantis personalas visą laiką privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 
apsaugos priemones.  

- Sportininkas ar kitas asmuo, kuriam pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai 
(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant palieka varžybų patalpas. - 
Kiekvienas asmuo privalo elgtis sąmoningai ir atsakingai bei laikytis visų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų.  

http://varzybos.lietuvosdziudo.lt/
http://varzybos.lietuvosdziudo.lt/

