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2018 M. LIETUVOS IMTYNIŲ ČEMPIONATO 

(GRAIKŲ-ROMĖNŲ, LAISVŲJŲ IR ATVIROJO MOTERŲ)  

NUOSTATAI 

 

 

1. Varžybos vyks 2018 m. sausio mėn. 19 - 20 dienomis KAUNO sporto halėje (Perkūno al. 5). 

 

Sausio 19 d. (penktadienis)  
08.00 – 10.00  - komandų atvykimas, mandatinė komisija 

10.00 – 10.30  - svėrimas, medicininis patikrinimas 

10.30 – 11.00  - trenerių, teisėjų pasitarimas 

12.00 – 15.00  - preliminarios kovos 

15.00 – 16.00  - pietūs 

16.00 – 16.30  - čempionato atidarymo ceremonija 

16.30 – 18.00  - paguodos kovos 

18.00 – 19.00  - vakarienė  

Sausio 20 d. (šeštadienis)  
10.00 – 10.30  - svėrimas  

12.00 – 14.00   - kovos dėl 3 vietos 

14.00 – 15.00  - pietų pertrauka    

15.00 – 17.00  - finalai, apdovanojimai 

    

2. Varžybas vykdo Lietuvos imtynių federacijos patvirtinta teisėjų kolegija: 

Varžybų vyr. teisėjas  - Vilius Adomaitis (tarpt. kat. III) 

  

3. Varžybose dalyvauja imtynininkai: 

 

Graikų-romėnų imtynės:  

- Svorio kategorijos : 55 - 60 - 63 - 67 - 72 - 77 - 82 - 87 - 97 - 130 kg 

- gimę 1999 metais ir vyresni; sportininkai gimę 2000-2001 m. privalo pateikti tėvų sutikimą 

ir medicininę pažymą. 

- Varžybose dalyvauja po vieną komandą (10 sportininkų ir 1 treneris) iš miestų ir rajonų, 

išskyrus: 

iš Vilniaus – 20 sportininkų ir 2 treneriai; 

 

Laisvosios imtynės:  

- Svorio kategorijos:  57 - 61 - 65 - 70 - 74 - 79 - 86 - 92 - 97 - 125 kg 

- gimę 1999 metais ir vyresni.; sportininkai gimę 2000 - 2001 m. privalo pateikti tėvų 

sutikimą ir medicininę pažymą. 

- Varžybose dalyvauja po vieną komandą (10 sportininkų ir 1 treneris) iš miestų ir rajonų. 

 

 

 



 

Moterų imtynės:  
- Svorio kategorijos: 50 - 53 - 57 - 62 - 68 - 76 kg. 

- gimusios 1999 metais ir vyresnės; sportininkės gimusios 2000-2002 m. privalo pateikti tėvų 

sutikimą ir medicininę pažymą. 

- Čempionate dalyvauja po vieną komandą (6 sportininkės ir 1 treneris) iš miestų ir rajonų. 

Šiaulių komandos sudėtis – 16 sportininkių ir 4 treneriai. 

 

Žmonių skaičius svorio kategorijose neribojamas. 

 

4. Varžybos vyks pagal UWW taisykles ant trijų kilimų. Pajėgiausi svorio kategorijų imtynininkai/kės 

bus skirstomos į skirtingus pogrupius. Reitinguotų imtynininkų/kių vardus, pavardes ir svorio 

kategorijas pateikti varžybų vyr. sekretoriui ir LIF iki sausio 16 dienos.  

 

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

 

6. LIF apmoka čempionato dalyvių (sportininkų, trenerių, teisėjų) maitinamą ir nakvynę (1 naktis): 

Sausio 19 d.   - pietūs, vakarienė  

Sausio 20 d.  - pusryčiai, pietūs 

 

7. Atvykstančios komandos privalo: 

-  iki 2018 m. sausio 11 dienos informuoti apie dalyvių skaičių;  

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

išankstinėje paraiškoje. Iš anksto pateikusiems paraišką papildomai atvykę dalyviai LIF atstovui sumoka 

30 EUR už asmenį. Dalyviams, atvykusiems be išankstinės paraiškos, LIF nakvynės negarantuoja. 

 

- iki 2018 m. sausio 17 dienos imtinai pateikti vardines paraiškas Valdui Šidlauskui (tel.: 8 618 70 

184), el. paštas: sidlauskas.valdas@gmail.com ir federacijos el. paštu: info@imtynes.lt. Komandoms, 

laiku nepateikusioms vardinių paraiškų, LIF neapmoka nakvynės. 

 

8. Varžybų metu suteikiama tik pirmoji medicininė pagalba. Kitas gydymo išlaidas apmoka 

komandiruojanti organizacija.  

 

9. Apdovanojimo ceremonijos metu atletai privalo dėvėti imtynininkų varžybų aprangą – triko. 

10. Už viešbutyje ir varžybų salėje sportininkų padarytą žalą bei elgesį atsako komandų vadovai. 

 

 

 

 

 

Prezidentas      Giedrius Dambrauskas 
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