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2013 m. Lietuvos Respublikos graikų-romėnų imtynių 

a t v i r ų    v e t e r a n ų    p i r m e n y b i ų 

N U O S T A T A I 
 

1. Varžybos vyks 2013 m. gegužės 19 dieną Kupiškyje, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 

sporto salėje (Vytauto g. 21): 

 

gegužės 19 d.    iki 13:00 val.  - atvykimas 

    12:30 -14:00 val. - svėrimas 

    16:00 val.  - varžybų atidarymas, pradžia, finalai. 

 

2. Varžybas vykdo Lietuvos imtynių federacija ir Vilniaus m. imtynių asociacija. 

    Varžybų vyr. teisėjas - Jonas Pajarskas (Kupiškis) 

3. Varžybose dalyvauja imtynininkai sekančiose amžiaus grupėse: 

    Divizionas “A”  - 35-40 metų 

    Divizionas “B”  - 41-45 metai 

    Divizionas “C”  - 46-50 metų 

    Divizionas “D”  - 51-55 metai 

    Divizionas “E”  - + 56 metai. 

4. Svorio kategorijos: divizionai “A, B, C, D, E” - 58, 63, 69, 76, 85, 97, 130 kg. 

 

Kviečiami dalyvauti Estijos, Latvijos, Kaliningrado srities ir Lietuvos imtynių veteranai. 

5. Jei atskirų amžiaus grupių svorio kategorijose bus po vieną dalyvį, tuomet A grupė bus 

sujungiama su B grupe, o C grupė – su D grupe. Imties trukmė – 2 kėliniai po 2 minutes su 1 

min. pertrauka tarp jų. 

Esant lygiam rezultatui, pratęsimas – 1 kėlinys – 2 min. 

6. Varžybų prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais. Jeigu svorio kategorijoje dalyvavo 

tik vienas sportininkas, jis apdovanojamas medaliu ir diplomu; jei dalyvavo 2 ir daugiau jie 

apdovanojami dar ir prizais. Varžybos vyks pagal seną sistemą iki dviejų pralaimėjimų. III vieta 

tik viena. 

7. Varžybų dalyviai iš Lietuvos miestų kelionės, nakvynės išlaidas apsimoka patys;  

LIF apmoka visų dalyvių maitinimo išlaidas. Dalyviams iš užsienio LIF apmoka maitinimo ir 

nakvynės išlaidas. 

8. Varžybų dalyviai atsiveža gydytojo pažymą. 

9. Veteranų pirmenybės - asmeninės. 

10. Kiekviena komanda privalo atsivežti vieną teisėją. 

11. Iki 2013 m. gegužės 3 d. informuoti V. Miškinį mob. tel. +370-620-48 944; arba E. Fainšteiną 

namų tel 233 04 08, mob. tel.  +370-675-10 865, arba A. Krikščiūną, mob. tel. +370-686-116-23 

apie atvykimą į varžybas ir nakvynę;  

 

 

Prezidentas       Darius Čepauskas 

 

 



 

Lithuanian Veteran GR wrestling   Открытое первенство по греко - 

championship in Kupiskis, Vytauto st. 21  римской борьбе среди ветеранов в г.  

       Купишкис, ул. Витауто 21. 

   

Programm      Программа соревнований 

 

Saturday, 19
th

 of May    Суббота, 19 Мая 

 

Arrival of delegations     Прибытие делегаций 

13:00  – Medical examination  13:00  – мандатная комиссия 

12:30-14:00 – Weigh-in    12:30-14:00 – взвешивание 

16:00  –  opening ceremony,   16:00  – открытие соревнований, 

  competitions in pools,          предварительные   

  finals, awarding      схватки,финалы,  

         награждение  

 

Foreign athletes will be provided with  Зарубежные спортсмены обеспечиваются 

accomodation and meals.    ночлегом и питанием.   

    

                  

 

 

        

Lithuanian Wrestling Federation   Литовская федерация борьбы 

 


