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TARPTAUTINIO GRAIKŲ – ROMĖNŲ IMTYNIŲ TURNYRO „KALĖDINIS KAUNAS 2014“  

NUOSTATAI 

2014-10-03 

Kaunas 

I. TIKSLAS  IR UŽDAVINIAI 

 Tikslas – plėtoti graikų-romėnų imtynių sportą Kauno mieste. 

 Uždaviniai: 

 skatinti sportininkus sistemingai mankštintis ir stiprinti sveikatą per imtynių sportą; 

 diegti sportininkų pomėgį ir poreikį būti fiziškai aktyviems visą gyvenimą; 

 puoselėti dvasines ir psichines galias, ugdyti savigarbą; 

 didinti mokinių užimtumą laisvalaikiu, įgyvendinant nusikalstamumo prevenciją per sportą; 

 siekti garbingos sportinės kovos, skatinti mokinius gerbti save, savo komandos draugus ir varžovus; 

 stiprinti sportinius ryšius šalies ir tarptautiniame lygyje. 

 

II. ORGANIZATORIAI 

 Varžybas organizuoja ir rengia Kauno graikų–romėnų imtynių asociacija „HERKUS“, Kauno „Jaunalietuvių sporto 

organizacijos” mokykla, Kauno miesto Kūno kultūros ir sporto skyrius. 

 Atsakingas už varžybų vykdymą ir sportininkų saugumą varžybų metu - vyr. teisėjas V. Paleckis, varžybų vyr. sekretorius A. 

Raupelis.  

 

III. VYKDYMO DATA IR VIETA 

 Varžybos vyks 2014 m. gruodžio 19–20 d. , Stulginskio g. 61,Kaunas. 

 Atvykimas ir mandatinė komisija:19 d. 16
00

 - 17
00 

val. 

Medicininis patikrinimas ir svėrimas:19 d. 18
00

 – 19
00  

val.   20 d.   9
00

 –10
00                                          

 

 Varžybų pradžia:                                 20 d. nuo 10
00

 val.  

 Finalinės kovos:                                  20 d. nuo 16
00

 val.  

 Komandų išvykimas:                          20 d.                        

 

IV. VARŽYBŲ DALYVIAI IR KOMANDOS SUDĖTIS 

 Varžybose dalyvauja Latvijos, Estijos, Lenkijos, Lietuvos ir kt. užsienio komandų sportininkai turintys asmenį 

patvirtinančius dokumentus ir gydytojo leidimą sportuoti. 

  Varžybos vykdomos komandinės ir asmeninės.  

 Gimimo metai ir svorio kategorijos:  

1999 ir jaunesni: 47; kg. 

 2000 ir jaunesni: 73; +73; kg. 

2001m. ir jaunesni: 44; 53; 59; 66; kg.  

2002m. ir jaunesni: 29; 32; 35; 38; 42; kg. 

 Komandos sudėtis: sportininkai + treneris + teisėjas. Varžybas, vadovaudamasi tarptautinėmis imtynių federacijos (FILA) 

taisyklėmis vykdo paskirta teisėjų kolegija. 

 

V. APDOVANOJIMAS  

 Varžybų nugalėtojus ir prizizninkus apdovanoja Kauno miesto Sporto skyrius ir Kauno „Jaunalietuvių sporto 

organizacijos“ mokykla,  medaliais. 

 

VI. PARAIŠKŲ IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 

 Išlaidas susijusias su atvykusių  dalyvių ir trenerių dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti organizacija. 

 Komandų paraiškos primamos iki 2014 m. gruodžio15 d., tel.: +3707400700 arba el.p.: bukauskas.g@gmail.com.  
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