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PATVIRTINTA          SUDERINTA 
Lietuvos studentų sporto asociacijos      Nacionalinės dziudo asociacijos 
prezidentės 2023 m. kovo 24 d.       prezidentas Marius Paškevičius 
įsakymu Nr. V-1-(22/23)-01        
 

 
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1. Plėtoti ir populiarinti dziudo sporto šaką organizuojant Lietuvos studentų čempionatą. 
2. Išaiškinti stipriausias aukštųjų mokyklų komandas ir sportininkus.  
3. Vykdyti čempionatą vadovaujantis Tarptautinės dziudo federacijos (IJF) patvirtintomis 

varžybų taisyklėmis (SOR), Lietuvos studentų sporto asociacijos įstatais, reglamentu ir 
dziudo varžybų saugumo taisyklėmis. 

4. Atrinkti sportininkus, iš kurių bus formuojama šalies studentų rinktinė į 2023 metų 

FISU pasaulio universitetų vasaros žaidynių dziudo varžybas. Pridedamas Lietuvos 

studentų atrankos į 2023 metų FISU pasaulio universitetų vasaros žaidynių dziudo 

varžybas reglamentas. 

 
II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 
5. Varžybas organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija, vykdo Nacionalinė dziudo 

asociacija. Varžybų koordinatorė Rasa Baltienė + 370630 05313.  
 

III. LAIKAS IR VIETA 
 
6. Varžybos vykdomos 2023 m. balandžio 7 dieną (penktadienį), Prienų arenoje, adresu 

Pramonės g. 20, Prienai. 
Varžybų pradžia: 15:00 val. 

IV. DALYVIAI 
 

7. Čempionatuose gali dalyvauti tik Lietuvos studentų sporto asociacijos nariai, kurių  
studentai sportininkai atitinka šiuos kriterijus:  

7.1. Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai studijuojantys Lietuvos mokymosi įstaigose;  
7.2. studijuojantys aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje;  
7.3. užsienio valstybių studentai studijuojantys pagal Erasmus studijų programą;  
7.4. esantys akademinėse atostogose; 
7.5. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą, gali atstovauti tik baigtą 

aukštąją mokyklą; 
7.6. sportininkas, studijuojantis daugiau nei vienoje aukštojoje mokykloje, atstovauti gali tik 

vieną aukštąją mokyklą pasirinktinai, visus mokslo metus;  
7.7. amžius neribojamas. 
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8. LSSA renginiuose, vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
rekomendacija, negali dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, sportininkai, 
administratoriai, turintys juridinių, komercinių, ar valstybinių bei politinių santykių su 
Rusijos ar Baltarusijos juridiniais asmenimis. 

9. Starto mokesčio dydis - 10 eurų. Sąskaita – faktūra LSSA nariams pagal pateiktas 
tvarkingas paraiškas išrašoma iki sekančio ketvirčio. 

 
V. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 
10. Varžybų programa: 

Dalyvių svėrimas:  13:00 – 14:00 val. 
Varžybų pradžia: 15:00 val. 

 
VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 
11. Varžybos – asmeninės – komandinės. Vaikinų ir merginų komandinė įskaita 

skaičiuojama atskirai. 
  Vyrų svorio kategorijos:  60; 66; 73; 81; 90; 100; +100 kg. 
  Moterų svorio kategorijos:  48; 52; 57; 63; 70; 78; +78 kg. 
  Leidžiamas 1 kg. viršsvoris. Nuo 2024 m. viršsvoris nebus leidžiamas. 
12. Dalyvių skaičius neribojamas. 
13. Įskaitai imami 7 geriausių komandos dalyvių rezultatai, ne daugiau kaip 2 sportininkų 

vienoje svorio kategorijoje. 
14. Komanda nugalėtoja ir kitos vietos tarp vyrų ir moterų nustatomos pagal dalyvių 

pelnytus taškus, kurie skiriami už varžybose iškovotas vietas: 1 vieta, 2 vieta, dvi 3 
vietos (3-4), dvi 5 vietos (5-6), dvi 7 vietos (7-8), keturios 9 vietos (9-12), keturios 13 
vietos (13-16). Pridedama tvarka, pagal kurią universitetų komandoms skiriami balai 
už Lietuvos studentų dziudo čempionate iškovotas vietas. 

15. Dviem ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, pirmenybė teikiama komandai, 
iškovojusiai daugiau pirmų, antrų ir t. t. vietų. 

16. Čempionatas yra įtrauktas į vieną iš pagrindinių atrankos kriterijų formuojant studentų 
rinktinę dalyvauti pasaulio universitetų vasaros žaidynėse, kurios vyks 2023 m. liepos 
28 d. – rugpjūčio 8 d. Kinijoje. 

 
VII. APDOVANOJIMAI 

 
17. Vaikinų ir merginų komandinė įskaita skaičiuojama atskirai.  
18. Komandos užėmusios I, II, III vietas apdovanojamos taure ir diplomu, komandų vadovai 

- medaliu ir prizu. 
19. Asmeninių rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami prizais ir medaliais. 
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VIII. FINANSAVIMAS 
 

20. Aukšto meistriškumo studentų sporto programa finansuojama - Nacionalinės sporto 
agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.  

21. LSSA apmoka varžybų organizavimo, vykdymo išlaidas ir apdovanoja komandas. 
22. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti 

organizacija. 
 

IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 
 

23. Išankstinė sportininkų registracija vykdoma: http://varzybos.lietuvosdziudo.lt iki  
2023 m. balandžio 5 d. 21:00 val.  Kontaktinis tel.nr. +37061425591 

 
X. PARAIŠKOS 

 
24. Vardinės ir techninės paraiškos iki nurodyto termino sporto šakos nuostatuose 

pateikiamos sporto šakų vyr. teisėjui ar kitam atsakingam asmeniui nurodytam 
nuostatuose. 

25. Tinkama paraiška: 
25.1. Paraiškoje privalo būti nurodyta organizacijos pavadinimas, sportininkų ir trenerio -

komandos vadovo vardas ir pavardė, rungtis/svorio kategorija, kurioje sportininkas 
dalyvauja. 

25.2. Paraiška privalo būti patvirtinta atstovaujamos organizacijos atstovo parašu ar spaudu.  
25.3. Paraiška pateikiama su gydytojo vizomis ar atskiromis sportininkų sveikatos 

pažymomis.  
26. Paraiškos pateiktos be gydytojo leidimo dalyvauti – laikomos negaliojančiomis. 
27. Sporto pratybas lankantys ir (ar) sporto varžybose dalyvaujantys sportininkai privalo 

tikrintis sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos tikrinimo 
reikalavimus sportininkams, periodiškumą ir tvarką nustato sveikatos apsaugos 
ministras. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta „Sportuojančių asmenų 
sveikatos tikrinimo tvarka.“ 

28. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais. 
29. Sportininkas, įrašytas komandų paraiškose ar užsiregistravęs asmeniškai ir 

dalyvaujantis varžybose, automatiškai sutinka, jog jo asmeniniai duomenys (gimimo 
data), nuotraukos, vaizdo įrašai iš varžybų bei jose pasiekti rezultatai būtų viešinami 
LSSA tinklapyje, LSSA leidiniuose ir spaudoje.  

 
 
Vykdymo ir organizavimo klausimais: 
LSSA generalinė sekretorė Eglė Žibinskaitė: studentusportas@gmail.com, +370 610 43776 
Nacionalinė dziudo asociacija - Rasa Baltienė + 370630 05313. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://varzybos.lietuvosdziudo.lt/
AR_2023-02-07.pdf
AR_2023-02-07.pdf
mailto:studentusportas@gmail.com
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LIETUVOS STUDENTŲ ATRANKOS Į 2023 METŲ PASAULIO UNIVERSITETŲ VASAROS 
ŽAIDYNIŲ DZIUDO VARŽYBAS REGLAMENTAS 

 
1 kriterijus. 1-oji vieta 2023 balandžio 7 d. Lietuvos studentų čempionate konkrečioje svorio 
kategorijoje. Nuo 2022 metų studentų sportas priskiriamas aukšto meistriškumo sportui, todėl 
atrankoje taikomas pirmumas pagal iškovotą vietą (sportinis principas)  (čempionato 
protokolai). 
 
2 kriterijus. Atitinkama amžiaus grupė ir studijų/studijavimo metai.  Amžius nuo 18 iki 27 metų 
(gimę 1996 m. sausio 1d. – 2005 m. gruodžio 31d.), baigę studijas 2020 m. (FISU žaidynių 
nuostatai). 
 
3 kriterijus. Sportinė karjera. Laikotarpis nuo 2020 sausio 1 d. iki 2022 gruodžio 31 d., U21, U23 
ar suaugusių amžiaus grupėse) (varžybų protokolai). 
Sudarant delegaciją iš LSČ nugalėtojų pirmumas nustatomas pagal trijų metų sportinę karjerą, 
įvertinamą sudedant balus, gaunamus už geriausius atskirų trijų metų (praeitų, užpraeitų ir už 
užpraeitų) pasiekimus varžybose, atsižvelgiant į amžiaus grupę ir praeities laikotarpį.  
 

 
 
Balai skiriami už pasiekimus varžybų piramidėje (OŽ – olimpinės žaidynės, PČ – Pasaulio 
čempionatas, EČ – Europos čempionatas, LČ – NDA ar LDF organizuojamas šalies 
čempionatas) 
 

 
 
Amžiaus grupės koeficientas, Kamž.gr. :  

 Suaugusiųjų (SU) - 1,0 

 U23 - 0,8 

 U21 - 0,7  
 
 
 
 
Praeities koeficientas, Kpraeit. : 
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 Praeitų metų (*aktualioje svorio kategorijoje) – 1,0 

 Užpraeitų metų – 0,7 

 Prieš du kalendorinius metus – 0,4 

 
* Atrenkant geriausią praeitų metų rezultatą, galima naudoti rezultatą, pasiektą tik toje 
pačioje svorio kategorijoje, kurioje sportininkas varžėsi Lietuvos studentų čempionate. 
Atrenkant kitų ankstesnių metų rezultatus, galima naudoti rezultatą, kurį sportininkas pasiekė 
rungtyje, kuri yra viena svorio kategorija žemesnė ar aukštesnė. 
** Jei sudėjus trijų metų sporto karjeros balus susidaro vienodas balų skaičius, pirmumas 
teikiamas sportininkui, kurio praeitais metais visų varžybų piramidės rezultatų suma didesnė.  
*** Jei pagal reglamentą sportininkai surenka vienodą balų skaičių, Lietuvos studentų sporto 
asociacija turi teisę priimti lemiamą sprendimą. 
**** Varžybų rezultatai neužskaitomi, jei dėl dalyvių skaičiaus sportininko rezultatas yra 
paskutinis, pvz. 1(1); 2(2); 3(3) ar 3(4). 
  
Už įvairių metų ir amžiaus grupių varžybų rezultatus skiriami balai:  
 

 
 
4 kriterijus. Sportininko sutikimas ir įsipareigojimas. Lietuvos studentų dziudo čempionato 
nugalėtojas, per 5 darbo dienas privalo varžybų rengėjus informuoti apie:  

 sutikimą pagal šį reglamentą dalyvauti atrankoje į žaidynes;  

 pasiekimus varžybų piramidėje per praėjusius tris metus (varžybų metai, amžiaus 
grupė, svorio kategorija ir varžybose užimta vieta); 

 pastaruoju metu jį ruošiantį (atstovaujantį) trenerį (vardas pavardė);  

 savo el. paštą adresą ir telefono Nr.; 

 įsipareigojimą, praėjus atranką, dalyvauti pasirengimo žaidynėms programoje, 
tinkamai atstovauti šalį, studentų sporto judėjimą ir savo universitetą.  

Tokiu atveju, jei sportininkas atsisako (ar negali) dalyvauti atrankoje, jo vietą užima Lietuvos 
studentų čempionate toje svorio kategorijoje sekantį rezultatą pasiekęs sportininkas, kuriam 
atrankoje taip pat taikomi aukščiau išvardinti kriterijai.  
 
5 kriterijus. Delegacijos trenerio skyrimo suderinimas. Delegaciją lydinčio trenerio/ių skyrimas 
suderinamas su atrinktų sportininkų treneriais. Dėl trenerio skyrimo vykdomas balsavimas, 
kurio metu treneris turi po vieną balsą už kiekvieną deleguojamą sportininką.  
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Tvarka, pagal kurią universitetų komandoms skiriami taškai už Lietuvos studentų dziudo 
čempionate iškovotas vietas. 
 
Lietuvos studentų dziudo čempionate iškovotos vietos pagal  eigos protokolą skirstomos: 1 
vieta, 2 vieta, dvi 3 vietos (3-4), dvi 5 vietos (5-6), dvi 7 vietos (7-8), keturios 9 vietos (9-12), 
keturios 13 vietos (13-16).  
Jei nustatytos kelios vietos, tai toms vietoms skiriamų taškų suma paskirstoma po lygiai 
visiems jas užėmusiems sportininkams.  
Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus svorio kategorijoje taškai skiriami:  
 
 

 
 
 
 

_______________________ 
 


