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ATVIRO PASVALIO DZIUDO ČEMPIONATAS 2023 

    

 

NUOSTATAI 
 

 

 

1. Tikslas ir uždaviniai: 

1.1.  populiarinti dziudo sporto šaką Pasvalio rajone; 

1.2.  kelti dziudo imtynininkų sportinį meistriškumą; 

1.3.  palaikyti draugiškus santykius su kitomis šalimis, kitais miestais ir rajonais. 
 

2. Varžybų data ir vieta: 

2.1.  2023 m. balandžio 01 d.; 

2.2.  „Pieno žvaigždžių“ arena, Taikos g. 22, Pasvalys. 
 

3. Dalyviai ir svorio kategorijos: 
 

3.1. Berniukai: 
 

3.1.1. U-15 (2009 m. ir jaunesni): 

-34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg. 
 

3.1.2. U-11 (2013 m. ir jaunesni): 

-24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, +46 kg. 
 

3.1.3. U-9 (2015 m. ir jaunesni): 

-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, +46 kg. 
 

3.2.  Mergaitės 
 

3.2.1. U-13 (2011 m. ir jaunesnės): 

-22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg. 
 

4. Varžybų vykdymo laikas: 

4.1.  Svėrimas 2023 m. balandžio 01 d. nuo 9.00 iki 10.00 val. Leistinas viršsvoris – 0,5 kg. 

4.2.  Varžybų pradžia 11.00 val. 
 

5. Varžybų organizavimas: 

5.1.  Varžybas organizuoja Pasvalio rajono dziudo klubas „GIRI“ ir Pasvalio sporto mokykla; 

5.2.  Varžybos vyks ant 3 tatamių. 
 

6. Apdovanojimai: 

6.1.  Nugalėtojai apdovanojami medaliais, taurėmis ir diplomais, prizininkai – medaliais ir diplomais. 
 

7. Priėmimo sąlygos: 

7.1.  Išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti organizacija; 

7.2.  Už varžybų metu patirtas traumas rengėjai neatsako; 

7.3.  Starto mokestis – 15 Eur; 

7.4.  Neregistruotiems sportininkams starto mokestis – 20 Eur. 
 

8. Paraiškos: 

8.1.  Registracija į varžybas - http://varzybos.lietuvosdziudo.lt/  
8.2.  Registracijos pabaiga kovo 30 dieną 21.00 val. 

 

9. Papildoma informacija: 

9.1.  Daugiau informacijos Daiva Arbatavičiūtė tel. 8 613 92400; 

9.2.  „Pieno žvaigždžių“ arenoje teikiamos baseino ir pirčių komplekso paslaugos, kviečiame gerai 

praleisti laiką. 

http://varzybos.lietuvosdziudo.lt/

