TVIRTINU
Lietuvos imtynių federacijos
Generalinis sekretorius
_______________________
Paulius Daumantas

TVIRTINU
„Mizgaičio imtynių klubo“
direktorius
_____________________
Valdas Malinauskas

TVIRTINU
Visagino sporto centro
direktorius
________________
Nikolaj Charlamov

XVIII TARPTAUTINIO VISAGINO TAURĖS GRAIKŲ-ROMĖNŲ IMTYNIŲ
TURNYRO IR V-ojo „MIZGAIČIO TAURĖS“ TURNYRO ETAPO NUOSTATAI
2012 m. kovo 2-4 d. Visaginas
1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
- graikų-romėnų imtynių populiarinimas Visagine;
- sporto populiarinimas jaunimo tarpe;
- bendradarbiavimas su šalies ir užsienio sportininkais.
2. VIETA IR LAIKAS
- varžybos vykdomos 2012 m. kovo 2-4 d. Visagino sporto centro akrobatikos salėje
(Parko g. 2a, Visaginas).
3.VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
- varžybos vykdomos vadovaujantis Tarptautinės imtynių federacijos taisyklėmis;
- dalyviai skirstomi į amžiaus grupes ir svorio kategorijas:
XVIII “Visagino taurės” turnyras
- 1993 m.g. ir jaun. - svorio kategorijos – 74, 80 kg, + 80 kg;
- 1996 m.g. ir jaun. - svorio kategorijos – 54 kg;
- 1997-98 m.g. ir jaun. - svorio kategorijos – 32, 35, 47, 53, 59, 66, 73 kg;
- 1999 m.g. ir jaun. – 22, 30, 33, 38, 42, 53 kg.
V-asis “Mizgaičio” taurės“ etapas




Jaunučiai
1997 - 1998 sv. kat. +80 kg;
Vaikai
1999 – 2000 sv. kat. +70 kg ;
Pradedantieji 2001 – 2002 sv. kat. +60 kg.

4. PRIĖMIMO SĄLYGOS

- kiekviena komanda būtinai privalo turėti po 1 teisėją;
- varžybose gali dalyvauti jaunuoliai, ne mažiau kaip 1 metus užsiimantys šia sporto šaka,
praėję med.apžiūrą bei turintys leidimą dalyvauti šiose varžybose;
- dalyvių paraiškos priimamos ne vėliau kaip 2 savaitės iki varžybų pradžios tel./ faksu (8
386) 72 701 arba el. paštu vkksc@sugardas.lt. Visais klausimais prašome kreiptis telefonais:
Visagino sporto centro direktorius - (8 386) 72 701, treneris Vitalij Nagovicin - (8 655) 10 650
arba el. paštu udzvala@gmail.com
5. VARŽYBŲ DALYVIAI
- dalyvauti turnyre kviečiamos komandos iš Estijos, Latvijos, Rusijos, Bakltarusijos,
Lenkijos, Ukrainos bei Lietuvos miestų.

6. VARŽYBŲ PROGRAMA
2012-03-02 – svečių atvykimas;
- 15.00 – 17.00 val. – mandatinė komisija;
- dalyvių svėrimas – iš karto po atvykimo;
2012-03-03
- 8.00 – 9.00 val. – dalyvių svėrimas;
- 10.00 val. – varžybų iškilmingas atidarymas;
- 11.30 val. – varžybų pradžia;
- 16.00 val. – varžybų tęsinys, finalai;
2012-03-04 – komandų išvykimas.
7. FINANSAVIMAS
- varžybas finansuoja Visagino sporto centras, sporto klubas „SPARTA“, Visagino miesto
savivaldybė bei Lietuvos imtynių federacija.
- išlaidas, susijusias su komandų kelione, apgyvendinimu ir maitinimu apmoka
komandiruojančios organizacijos.
8. APDOVANOJIMAS
- varžybų prizininkai apdovanojami medaliais bei diplomais, nugalėtojai – vertingais
prizais.
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