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TARPTAUTINIO GRAIKŲ – ROMĖNŲ IMTYNIŲ TURNYRO  

„KAUNO TAURĖ“  

 
NUOSTATAI 

1. Tikslas ir uždaviniai 

 

- graikų – romėnų imtynių populiarinimas; 

- sportinio meistriškumo kėlimas; 

- sportinių ryšių stiprinimas šalies bei tarptautiniame lygyje; 

 

2. Organizatoriai 

 

Turnyrą organizuoja ir išlaidas, susijusias su varžybų organizavimu apmoka Kauno m. savivaldybės Kūno 

Kultūros ir sporto skyrius, Kauno „Jaunalietuvių sporto organizacijos“ mokykla, Kauno imtynių klubas 

„LOKIAI“ ir Aleksandro Stulginskio Universitetas. 

 

3. Vykdymo data ir vieta 

 

Varžybos vyks: 2012m.  balandžio  26 –29 d.  Studentų 11, Akademija, Kauno raj. 

 

      Atvykimas, mandatinė komisija,     balandžio 26 d .-      15-17 val.  

Dalyvių svėrimas                             balandžio 27 d. -     11.30 – 12.30 val. 

Varžybų pradžia                              balandžio 27 d. -     14.00 val. 

Varžybų tęsinys       balandžio 28 d. -   10.00 val. 

“Mizgaičio taurės“ turnyras      balandžio 28 d. -  10.00 val. 

Finalinės kovos                                balandžio 29 d. -     12.00 val.  

 

4. Varžybų dalyviai ir programa 

  

“KAUNO TAURĖ” 

 

Varžybose dalyvauja sportininkai turintys asmenį patvirtinančius dokumentus ir gydytojo leidimą. 

Gimimo metai, svorio kategorijos (kg): 

-  1993 ir jaun. 68; 84; 

- 1995 ir jaun. 46; 50; 54; 58; 63; 69; 74; 

- 1998 ir jaun.  31; 34; 38; 43; 46; 57; 
Komandos sudėtis: 10 sportininkų + treneris + teisėjas. Varžybas, vadovaudamasi tarptautinėmis imtynių 

federacijos (FILA) taisyklėmis vykdo paskirta teisėjų kolegija. Atsakingas už varžybų vykdymą, sportininkų 

saugumą varžybų metu vyr. teisėjas A. Sodaitis, vyr. sekretorius V. Paleckis. 

 

 

„MIZGAIČIO TAURĖ“ 

 

- Jaunučiai  1997-1998  +80 kg 

- Vaikai 1999-2000  +70 kg 

- Vaikai 2001-2002  +60 kg 

 

“Mizgaičio taurės“ turnyro vyr. teisėjas Gintaras Bukauskas 

         Vyr. sekretorius Vladimiras Audickas  

 

 

 

 

 



5. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas 

 

Varžybų prizininkai apdovanojami atminimo prizais - kepuraitėmis, medaliais, diplomais, o nugalėtojai 

taurėmis ir medaliais. Medalius, taures ir diplomus dovanoja Kauno miesto savivaldybės administracijos 

socialinių reikalų ir sporto skyrius, kepuraites – Kauno „Jaunalietuvių sporto organizacijos“ mokykla. 

       

      6. Paraiškų ir dalyvių priėmimo sąlygos 

 

Apie dalyvavimą varžybose ir komandų sudėtį pranešti iki 2012 m. kovo 30 d. treneriui Sauliui Liaugminui 

tel. +37065872987, saulius67@gmail.com, arba Kauno JSO mokyklai tel. \ fax. +37037423479. 

Išlaidas, susijusias su dalyvių maitinimu, nakvyne apmoka komandiruojančios organizacijos.  

Į turnyrą kviečiami: Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos, Norvegijos, 

Čekijos, Lietuvos ir kt. užsienio komandas. 

Prieš 5 dienas atsiųsti paraiškas apie komandų sudėtį ( sv. kat., gim. m.) treneriui V.Paleckiui el. paštu: 

vidas.paleckis@gmail.com . 
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