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N U O S T A T A I 

 
1. Varžybos vyks 2006m. sausio mėn. 20-22 dienomis Vilniuje, lengvosios atletikos manieže 
(Žemaitės 6): 
 
sausio 20 d. (penkt.)  09.00 -17.00 val. - teisėjų seminaras (seminaro programą rasite 

 priede);  
15.00 -17.30 val. - komandų atvykimas;   
  - mandatinė komisija (imtynių salėje,  

   Smolensko g. 10/12, 4 aukštas); 
18.00 -18.30 val. - dalyvių svėrimas; 
18.30 val.  - trenerių, teisėjų pasitarimas; 
 

sausio 21 d. (šešt.)      09.00 val.  - preliminarinės kovos; 
    16.00 val.  - varžybų atidarymas, kovų tęsinys; 
        
sausio 22 d. (sekm.)     10.00 val.  - finalinės kovos dėl III vietos; 
      12.00 val.  - finalinės kovos, varžybų uždarymas. 
 
2. Varžybas vykdo Lietuvos imtynių federacijos patvirtinta teisėjų kolegija: 
 Varžybų vyr. teisėjas  - Giedrius Dambrauskas NK (Vilnius); 
 Varžybų vyr. sekretorius  - Aldonis Blekaitis NK (Šiauliai). 

 
3. Varžybose dalyvauja imtynininkai:  
GR - gimę iki 1989 m.; sportininkai, gimę 1990 m. - su spec. viza. 
 
4. Svorio kategorijos:  50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kg. 
Žmonių skaičius svorio kategorijoje neribojamas. 
  
5. Varžybos vyks pagal FILA taisykles. 
 
6. Varžybų prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais, o čempionai ir prizais. 
 
7. Varžybų dalyvių nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka Lietuvos imtynių federacija: 

- iš miestų ir rajonų – po vieną komandą (8 sportininkai ir 1 treneris); 
            - iš Vilniaus ir Kauno miestų – po dvi komandas (16 sportininkų ir 2 treneriai). 
 
8. Atvykstančios komandos turi iki 2005 m. sausio 13 d. informuoti LIF apie komandų sudėtį 
tel./faksu Vilniuje +370 5 216 3859 arba +370 5 213 5835. 
 
9. Visą kitą Jus dominančią informaciją apie šias varžybas galite gauti paskambinę aukščiau 
nurodytais telefonais į LIF arba Pauliui Daumantui (+370 686 96 088) ir Valdui Malinauskui 
(+370 612 33 272), bei rasite imtynių federacijos tinklalapyje www.imtynes.lt  .
 
 
 
Generalinis sekretorius    Paulius Daumantas 

http://www.imtynes.lt/
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