Miesto (rajono) sporto skyriui

2018-02-01,
Nr. S-2018-066
Vilnius

centrui, mokyklai, klubui

2018 M. LIETUVOS GRAIKŲ-ROMĖNŲ, MOTERŲ IR
LAISVŲJŲ IMTYNIŲ JAUNIŲ ČEMPIONATO
NUOSTATAI
1. Varžybos vyks 2018 m. vasario mėn. 15-16 d. d. Klaipėdos krepšinio sporto salėje
Taikos pr. 61a, Klaipėda.
Vasario 15 d. (ketvirtadienis)
17.00 – 20.00 – komandų atvykimas, mandatinė komisija (varžybų vietoje);
Vasario 16 d. (penktadienis)
08.00 - 08.30
09.15 – 10.00
10.00 – 11.00
12.00 – 12.15
12.15 – 18.00
18.00 – 20.00

- komandų atvykimas, mandatinė komisija
- svėrimas, medicininis patikrinimas (varžybų vietoje);
- trenerių, teisėjų pasitarimas;
- varžybų atidarymas;
- preliminarios kovos, paguoda, kovos dėl trečios vietos;
- finalai, apdovanojimai.

Varžybas vykdo Lietuvos imtynių federacijos patvirtinta teisėjų kolegija:
Varžybų vyr. teisėjas
Varžybų vyr. sekretorius

- Artūras Ševelkovas (NK)
- Valdemaras Venckaitis (NK)

Varžybose dalyvauja imtynininkai:
Svorio kategorijos ir gimimo metai:
Graikų-romėnų ir laisvosios imtynės (2001 – 2003 m., 2004 m. su spec. viza):
41-45; -48; -51; -55; -60; -65; -71; -80; -92; -110 kg.
Moterų imtynės (2001 – 2003 m., 2004 m. su spec. viza):
36-40; -43; -46; -49; 53; -57; -61; -65; -69; -73 kg.
2. Žmonių skaičius svorio kategorijose neribojamas.
3. Galutines komandų paraiškas būtina iki vasario 1 3 d. i m t i n a i pateikti Valdemarui
Venckaičiui el. paštu: valdemarasvenckaitis@yahoo.com .

4. Varžybos vyks vadovaujantis UWW taisyklėmis ant dviejų
kilimų.
5. Varžybų dalyvių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojančios
organizacijos.
6. Varžybų prizininkai apdovanojami UWW nustatyta tvarka.
7. Sportininkai apdovanojimo metu privalo vilkėti imtynių aprangą (triko).
8. Už tvarką salėje varžybų metu atsakingas varžybų vyr.teisėjas.
9. Už sportininkų elgesį varžybų metu atsakingi komandų vadovai.
10. Nelaimingo atsitikimo atveju organizatoriai suteikia tik pirmąją medicininę pagalbą.
11. Dėl nakvynės iš anksto kreiptis į viešbučio „Ibis Styles Klaipėda Aurora” (Nemuno g. 51)
vadybininkę Indrę telefonu 861027763. Nakvynės kaina – 11 EUR asmeniui. Pusryčiai – 6
EUR asmeniui.

Generalinis sekretorius

Paulius Daumantas

