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2013 m. atvirojo Lietuvos paplūdimio imtynių (BW)
čempionato nuostatai

1. Čempionato vieta
Čempionatas vyks Credit 24 tinklinio arenoje (Upės g., Vilnius, prie Baltojo tilto).
2. Čempionato data ir laikas
Čempionatas vyks 2013 m. rugsėjo 7 d.
10.00 – 11.00 – dalyvių registracija ir svėrimas;
11.30 – 12.00 – teisėjų, trenerių, komandų atstovų pasitarimas;
12.00 – varžybų pradžia.
3. Dalyviai
Suaugę: sportininkai, gimę 1995 m. ir anksčiau;
Jauniai: sportininkai, gimę 1996 – 1997 m. Sportininkai, gimę 1998 m. privalo pateikti spec. vizą.
4. Svorio kategorijos
Suaugę: 55-70 kg, iki 80 kg, iki 90 kg, virš 90 kg.
Jauniai: iki 50-60 kg, iki 70 kg, virš 70 kg.
5. Apdovanojimai
Suaugę:
I vieta – medalis, diplomas, 400 Eur;
II vieta – medalis, diplomas, 150 Eur;
III vieta – medalis, diplomas, 100 Eur;
IV vieta – diplomas, 70 Eur;
V vieta – diplomas, 50 Eur;
VI vieta – diplomas, 30 Eur.

Jauniai:
I vieta – medalis, diplomas, 50 Eur;
II vieta – medalis, diplomas, 30 Eur;
III vieta – medalis, diplomas, 20 Eur;
IV vieta – diplomas;
V vieta – diplomas;
VI vieta – diplomas.
6. Paraiškos
Dalyvių paraiškos privalo būti pateiktos iki 2013 m. rugsėjo 2 d. imtinai. Sportininkai, nepateikę paraiškos
iki minėtos datos negaus maitinimo talonų.
Paraiškos teikiamos el. paštu audickas@gmail.com arba faksu +370 5 216 38 59.
7. Varžybų organizacinis komitetas
Karolis Dobrovolskas – LIF l.e. Prezidentas (karolis@imtynes.lt, tel. nr. +370 6 11 38 840),
Vladimiras Mataitis – LIF Viceprezidentas (vladimiras@imtynes.lt, tel. nr. +370 6 86 46 888),
Valdas Malinauskas – LIF direktorius (valdas@imtynes.lt, tel. nr. +370 6 12 33 272).

8. Teisėjų kolegija
Albinas Sodaitis – vyr. teisėjas (albinassodaitis@yahoo.com, tel. nr. +370 6 99 39 862),
Vladimiras Audickas – vyr. sekretorius (audickas@gmail.com, tel. nr. +370 6 82 32 705).

9. Organizatoriai
Lietuvos imtynių federacija, Imtynių klubas ʺDe Lutteʺ, Mizgaičio imtynių klubas .

10. Maitinimas
Kiekvienas sportininkas, įtrauktas į laiku pateiktą paraišką, gaus vienkartinį maitinimo taloną pietums.
Sportininkai bus maitinami varžybų vietoje, šalia Credit 24 arenos.

11. Finansai
Išlaidos, susijusios su varžybų organizavimu ir sportininkų vienkartiniu maitinimu apmoka organizatoriai.
Išlaidas, susijusias su kelione į varžybų vietą, apmoka komandiruojančios institucijos arba jas apmoka
patys dalyviai.
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Atvirojo Lietuvos paplūdimio čempionato taisyklės
1. Dvikovos trukmė – 3 min.
2. Sportininkas, kurį į dvikovos vietą pakvietė pirmą, išeina ant kojos užsirišęs raudoną juostelę.
3. Sportininkai į dvikovos vietą kviečiami 3 kartus su 30 sek. intervalais. Jei sportininkas po trečio
kvietimo nepasirodo per 30 sek., jis pripažįstamas pralaimėjusiu ir yra diskvalifikuojamas iš
varžybų.
4. Prieš kovą sportininkams draudžiama naudoti kremus, aliejus ar kitus produktus, dėl kurių
kūnas tampa slidus.
5. 1 taškas skiriamas:
- Bet koks numušimas, kuomet nors viena varžovo kūno dalis (išskyrus pėdas) prisiliečia prie
smėlio.
- Bet koks veiksmas privertęs varžovą išeiti už aikštelės ribų.
- Už teisėjo įspėjimą varžovui (už pasyvumą arba neleistiną veiksmą).
6. 2 taškai ir pergalė skiriama:
- Bet koks techninis veiksmas, po kurio varžovas nukrenta ant nugaros.
7. Atakuojantis sportininkas gali liesti žemę keliais ar kitomis kūno dalimis, tačiau jo veiksmas
turi būti užbaigtas ir įvertintas teisėjo. Jei veiksmas neatliekamas iki galo, taškai skiriami
besiginančiam sportininkui.
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