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2014 M. LIETUVOS IMTYNIŲ JAUNIMO ČEMPIONATO 

(GRAIKŲ-ROMĖNŲ, LAISVŲJŲ  IR MOTERŲ)  

NUOSTATAI 

 

1. Varžybos vyks 2014 m. kovo mėn. 15 dieną Klaipėdos sporto centro lengvosios atletikos manieže (Taikos 

pr. 54). 

 Kovo 14 d. (penktadienis) 

 16.00 – 17.00  - komandų atvykimas, mandatinė komisija, medicininis patikrinimas 

 17.00 – 18.00  - svėrimas („Žemynos“ gimnazija, Kretingos g. 23) 

Kovo 15 d. (šeštadienis)  
08.00 – 08.30  - komandų atvykimas, mandatinė komisija, medicininis patikrinimas 

08.30 – 09.00  - svėrimas (Lengvosios atletikos maniežas, Taikos pr. 54)  

10.30 – 11.00  - trenerių, teisėjų pasitarimas 

11.00 -  11.10  - varžybų atidarymas 

11.10 – 15.30   - preliminarios kovos 

16.00 – 17.00  - kovos dėl trečios vietos 

17.00 -  18.30  - finalai, apdovanojimai 

      

2. Varžybas vykdo Lietuvos imtynių federacijos patvirtinta teisėjų kolegija: 

Varžybų vyr. teisėjas  - Vidmantas Žibutis (TK, Šiauliai) 

Varžybų vyr. sekretorius  - Aldonis Blekaitis (NK, Šiauliai) 

  

3. Varžybose dalyvauja imtynininkai: 

 

GR ir LL imtynės: gimę 1994-96 m.; sportininkai gimę 1997-1998 m. – su spec. viza. 

  

Svorio kategorijos GR ir LL: -50, -55, -60, -66, -74, -84, -96, -120 kg. 

    

LF imtynės: gimusios 1994-97 m.; sportininkės gimusios 1998-1999 m. – su spec. viza. 

 

Svorio kategorijos LF: -50, -55, -59, -63, 69 +75 kg. 

  

Žmonių skaičius svorio kategorijose neribojamas. 

4.Galutines komandų paraiškas būtina pateikti iki kovo 12 d. Aldoniui Blekaičiui (rasablek88@gmail.com 

Kovo 15 d. atvykę dalyviai imtyniauti gali tik tame svoryje, kuris buvo nuodytas paraiškoje. Nesilaikant šių 

nurodymų sportininkai dalyvauti čempionate negalės. 
5.Varžybos vyks pagal FILA taisykles ant trijų kilimų. 

6. Varžybų dalyvių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos. 

7. Varžybų prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais, o čempionai ir prizais. 

8. Už tvarką salėje varžybų metu atsakingas varžybų vyr. teisėjas. 

9. Už sportininkų elgesį varžybų metu atsakingi komandų vadovai. 

10. Nelaimingo atsitikimo atveju organizatoriai suteikia tik pirmąją pagalbą 

 

Prezidentas    Valentinas Mizgaitis  


