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2014 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. R1-352
2014 METŲ LIETUVOS MOKINIŲ LAISVŲJŲ IMTYNIŲ PIRMENYBIŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2014 metų Lietuvos mokinių laisvųjų imtynių pirmenybių (toliau –Pirmenybės) nuostatai
reglamentuoja Pirmenybių tikslą, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau –
Centras) ir Lietuvos imtynių federacija.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Pirmenybių tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir
kilnaus elgesio principus.
4. Uždaviniai:
4.1. populiarinti imtynių sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų;
4.2. kelti sportinį meistriškumą;
4.3. išaiškinti stipriausius sportininkus jaunučių ir jaunių amžiaus grupėse.
III. DALYVIAI
5. Pirmenybėse dalyvauja sporto mokymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, sporto centrų,
klubų mokiniai.
6. Pirmenybės asmeninės ir komandinės.
7. Svorio kategorijose dalyvių skaičius neribojamas.
IV. PIRMENYBIŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO,
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA
8. Pirmenybės vykdomos pagal FILA taisykles.
9. Varžybas vykdo patvirtinta teisėjų kolegija.
10. Lietuvos mokinių jaunių (gim 1998 – 2001 m.) laisvųjų imtynių pirmenybės vyks 2014 m.
gegužės 16 d., Algimanto Mackaus gimnazijoje, Vilniaus g. 3, Pagėgiai.
2000–2001 m. gimę vaikai dalyvauja su specialia gydytojo viza.
Dalyvių svorio kategorijos: 39-42; 46; 50; 54; 58; 63; 69; 76; 85; 85-100 kg.
10.1 gegužės 16 d. svėrimas nuo 9.00 val. iki 10.00 val.
varžybų pradžia 12.00 val.

11. Lietuvos mokinių jaunučių (gim. 2000 – 2003 m.) laisvųjų imtynių pirmenybės vyks
2014 lapkričio 7 d., Bielskio g. 13A Šiauliai 2002–2003 m. gimę vaikai dalyvauja su specialia
gydytojo viza.
Dalyvių svorio kategorijos: 29-32; 35; 38; 42; 47; 53; 59; 66; 73; 85; +85 kg
11.1 lapkričio 7 d. svėrimas nuo 9.00 val. iki 10.00 val.
varžybų pradžia 12.00 val.
12. Komandų vadovai-treneriai pateikia paraiškas vyr. sekretoriui atvykę į Pirmenybes ir likus
ne mažiau kaip pusei valandos iki varžybų dalyvių svėrimo pradžios. Svėrimo metu sportininkai
pateikia galiojanti mokinio pažymėjimą arba kitą asmens dokumentą su nuotrauka (asmens tapatybės
kortelę arba pasą).
13. Gydytojo vizuotoje paraiškoje nurodomas dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, mokykla,
klasė, turima kategorija, svorio kategorija, kurioje dalyvis startuos, ir trenerio vardas, pavardė.
IV. FINANSAVIMO SĄLYGOS
14. Dalyvių, trenerių ir komandos vadovų komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti
organizacija.
15. Teisėjų maistipingius ir dalyvių apdovanojimo išlaidas apmoka varžybų organizatoriai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Komandų vadovai atsako:
16.1. už dokumentų pateikimą;
16.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;
16.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
17. nelaimingų atsitikimų atveju varžybų organizatoriai suteikia tik pirmąją medicininę
pagalbą.
18. Pirmenybės vykdomos pagal Centro kalendorinį planą.
19. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti laiką, datą ir vietą.
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