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centrui, mokyklai, klubui 
               

 

2012 M. LIETUVOS IMTYNIŲ ČEMPIONATO 

(GRAIKŲ-ROMĖNŲ, LAISVŲJŲ  IR MOTERŲ)  

NUOSTATAI 

 

1. Varžybos vyks 2012 m. sausio mėn. 20-22 dienomis ANYKŠČIUOSE, verslo ir laisvalaikio centre 

„Keturi kalnai“ (Liudiškių g. 18). 
 

Laisvosios ir moterų imtynės: 
Sausio 20 d. (penktadienis)  
14.00 – 17.00  - komandų atvykimas, mandatinė komisija 

16.00 – 18.00  - sauna 

17.00 – 17.30  - medicininis patikrinimas 

17.30 – 18.00  - svėrimas (laisvosios imtynės) 

18.00 – 18.30  - svėrimas (moterų imtynės)   

18.30 – 19.00  - trenerių, teisėjų pasitarimas 

20.00   - vakarienė administracijai, treneriams ir teisėjams 
 

Sausio 21 d. (šeštadienis) 
09.00    - preliminarios kovos 

16.00   - kovos dėl trečios vietos 

17.00    - finalai, apdovanojimai 
      

Graikų-romėnų imtynės: 
Sausio 21 d. (šeštadienis) 
14.00 – 17.00  - komandų atvykimas, mandatinė komisija 

16.00 – 18.00  - sauna 

17.00 – 17.30  - medicininis patikrinimas 

17.30 – 18.00  - svėrimas 

18.00 – 18.30  - trenerių, teisėjų pasitarimas 

20.00   - kultūrinė-edukacinė programa 
 

Sausio 22 d. (sekmadienis)  
10.00    - preliminarios kovos 

16.00    - kovos dėl trečios vietos 

17.00    - finalai, apdovanojimai 

18.00 – 19.00  - grupės „Picaso“ koncertas varžybų dalyviams ir svečiams  
    

2. Varžybas vykdo Lietuvos imtynių federacijos patvirtinta teisėjų kolegija: 

 Varžybų vyr. teisėjas     - Janis Rončs (tarpt. kat. I, Latvija) 

            Varžybų vyr. sekretorius (GR)   - Aldonis Blekaitis (NK, Šiauliai) 

 Varžybų vyr. sekretorius (LL, LF)   - Arūnas Paplauskas (NK, Kaunas) 
  

3. Varžybose dalyvauja imtynininkai: 
 

Gimę iki 1993 m.; sportininkai gimę 1994-1995 m. – su spec. viza. 



  

Svorio kategorijos  GR: -55,-60,-66,-74,-84,-96,-120 kg. 

   LL: -55,-60,-66,-74,-84,-96,-120 kg. 

   FL: -50, -55, -59, -63, -72 kg. 
 

 Žmonių skaičius svorio kategorijose neribojamas. 
 

Graikų-romėnų imtynės: 
 Varžybose dalyvauja po vieną komandą (7 sportininkai + 1 treneris) iš miestų ir rajonų, išskyrus: 
  Iš Vilniaus ir Kauno miestų po dvi komandas (14+ 2). 

 Iš Klaipėdos ir Šiaulių po vieną komandą  ir papildomai po 2 sportininkus (9+1). 
  

Laisvosios imtynės: 
 Varžybose dalyvauja po vieną komandą (7 sportininkai + 1 treneris) iš miestų ir rajonų, išskyrus: 

  Iš Klaipėdos dvi komandos (14+ 2). 
  

Moterų imtynės: 
 Varžybose dalyvauja po vieną komandą (5 sportininkės + 1 treneris) iš miestų ir rajonų, išskyrus: 
  Iš Šiaulių dvi komandas (10+ 2). 

  
Komandos, kurios į imtynių čempionatą deleguoja daugiau dalyvių, privalo apie tai informuoti išankstinėje 

paraiškoje. Iš anksto pateikusiems paraišką papildomai atvykę dalyviai LIF atstovui sumoka po 70 Lt už asmenį. 

Dalyviams, atvykusiem be išankstinės paraiškos LIF nakvynės negarantuoja. 
 

4. varžybose leidžiama 2 kg viršsvoris. 
 

5. Varžybos vyks pagal FILA taisykles ant dviejų kilimų. 
 

6. Varžybų prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais, o čempionai ir prizais. 
 

7. Čempionato metu dalyviai (sportininkai, treneriai, teisėjai) bus maitinami: 

Sausio 20 d.   - vakarienė (laisvosios ir moterų imtynės) 

Sausio 21 d.   - pusryčiai, pietūs (laisvosios ir moterų imtynės) 

Sausio 21 d.   - vakarienė (graikų-romėnų imtynės) 

Sausio 22 d.  - pusryčiai, pietūs, (graikų-romėnų imtynės) 

Nakvynės išlaidas (1 naktis) apmoka LIF.   
 

8. Atvykstančios komandos privalo: 

iki 2012 m. sausio 6 dienos informuoti apie dalyvių skaičių; 

 iki 2012 m. sausio 19 dienos imtinai pateikti vardines paraiškas tel./faksu Vilniuje (8 5)  216 

3859, (8 5)  213 5835, arba el. paštu info@imtynes.lt. Komandoms, laiku nepateikusioms vardinių 

paraiškų LIF neapmoka nakvynės. 
 

9. Daugiau informacijos apie šias varžybas galite gauti paskambinę aukščiau nurodytais telefonais į LIF, 

LIF puslapyje: www.imtynes.lt arba paskambinę: Valdui Malinauskui (GR): 8 612 33 272, Valdai 

Mikalkėnaitei (LL, LF): 8 698 13 686. 

 

 

 

Prezidentas      Darius Čepauskas    
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