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2006 m. Lietuvos Respublikos laisvųjų imtynių 
v e t e r a n ų    a t v i r ų    p i r m e n y b i ų 

N U O S T A T A I 
 
1. Varžybos vyks 2005 m. vasario 18-19 dienomis Raseiniuose, sporto centro salėje (Vilniaus 
g. 11): 
 
vasario 18 d. iki 11.00 val.  - dalyvių atvykimas  
  11.00-12.00 val. - mandatinė komisija, dalyvių svėrimas 
  14.00 val.  - varžybų pradžia 
  14.00-18.00 val. - preliminarinės kovos 
  18.00-19.00 val. -finalinės kovos 
vasario 19d.    - dalyvių išvykimas 
 
2. Varžybas vykdo AB „Mirkliai“ ir Lietuvos imtynių federacijos patvirtinta teisėjų kolegija: 
 Varžybų vyr. teisėjas  - Valdas Grišius TK (Raseiniai) 

Varžybų vyr. sekretorius  - Arūnas Paplauskas NK (Kaunas) 
3. Varžybose dalyvauja imtynininkai sekančiose amžiaus grupėse: 
  Divizionas “A”  - 35-40 metų 
  Divizionas “B”  - 41-45 metai 
  Divizionas “C”  - 46-50 metų 
  Divizionas “D”  - 51-55 metai 
  Divizionas “E”  - + 56 metai. 
4. Svorio kategorijos: divizionai “A, B, C, D, E” 60 kg, 66 kg, 74 kg, 84 kg, 96 kg, 120 kg. 
5. Jei atskirų amžiaus grupių svorio kategorijose bus po vieną dalyvį, tuomet A grupė bus 
sujungiama su B grupe, o C grupė – su D grupe. Imties trukmė – 3 kėliniai po 2 minutes 
su 1 min. pertrauka tarp jų.. 
6. Varžybų prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais, o nugalėtojai dar ir atminimo 
taurėmis (jeigu jie turėjo kovas ant kilimo). 
7. Varžybų dalyviai patys apmoka kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas, o užsienio svečių 
maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka AB „Mirkliai“. 
8. Veteranų pirmenybės asmeninės. 
9. Iki vasario 10d. informuoti raštu Lietuvos imtynių federaciją apie dalyvių sudėtį (tel./faksas 
(8~5) 216 38 59). 
10. Visą kitą Jus dominančią informaciją apie šias varžybas galite gauti paskambinę V.Grišiui 
į Raseinius mob.tel. +37061590743 arba į LIF aukščiau nurodytu telefonu bei imtynių 
federacijos tinklalapyje www imtynes.lt 
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