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2014 M. LIETUVOS IMTYNIŲ ČEMPIONATO 

(GRAIKŲ-ROMĖNŲ, LAISVŲJŲ  IR MOTERŲ)  

NUOSTATAI 

 

1. Varžybos vyks 2014 m. balandžio mėn. 26 dieną Kauno sporto halėje (Perkūno alėja 5). 

 Balandžio 25 d. (penktadienis) 

 17.00 – 18.00  - komandų atvykimas, mandatinė komisija, medicininis patikrinimas 

 18.00 – 19.00  - svėrimas (LSU imtynių salė, Perkūno alėja 3a) 

 19.00 – 19.30  - trenerių, teisėjų pasitarimas 

Balandžio 26 d. (šeštadienis)  
10.00 -  10.15  - varžybų atidarymas 

10.15 – 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: 

 

Graikų-romėnų (GR) ir Laisvosios (LL) imtynės: gimę iki 1995 m.; sportininkai gimę 1996-1997 m. – su 

spec. viza. 

  

Svorio kategorijos GR: 55-59, -66, -71, -75, -80, -85, -98, -130 kg. 

  LL:  53-57, -61, -65, -70, -74, -86, -97, -125 kg. 

    

LF imtynės: gimusios iki 1995 m.; sportininkės gimusios 1996-1999 m. – su spec. viza. 

 

Svorio kategorijos LF: -53, -55, -60, -63, -69, -75 kg. 

  

Žmonių skaičius svorio kategorijose neribojamas. 

 

Graikų-romėnų imtynės:  

 Varžybose dalyvauja po vieną komandą (8 sportininkai + 1 treneris) iš miestų ir rajonų, išskyrus:  

 Iš Vilniaus ir Kauno miestų po dvi komandas (16+2);  

 Iš Klaipėdos ir Šiaulių po vieną komandą ir papildomai po 2 sportininkus (10+1).  

 

Laisvosios imtynės:  

 Varžybose dalyvauja po vieną komandą (8 sportininkai + 1 treneris) iš miestų ir rajonų, išskyrus:  

 Iš Klaipėdos dvi komandos (16+2).  

  

Moterų imtynės:  

 Varžybose dalyvauja po vieną komandą (6 sportininkės + 1 treneris) iš miestų ir rajonų, išskyrus:  



 Iš Šiaulių 10 sportininkių ir 2 treneriai.  

Lietuvos atviras moterų čempionatas vyks pagal pogrupų sistemą: dalyvės bus paskirstytos į du  

pogrupius – „A“ ir „B“.  

 „A“ pogrupis: kovoja Lietuvos imtynininkės. Šio pogrupio rezultatai yra oficialūs Lietuvos moterų  

imtynių čempionato rezultatai.  

„B“ pogrupis: kovoja imtynininkės iš užsienio Šio pogrupio sportininkės oficialioje Lietuvos moterų  

imtynių čempionato įskaitoje nedalyvauja.  

Atvirojo Lietuvos moterų imtynių čempionato rezultatai bus nustatyti po „A“ ir „B“ pogrupių dalyvių  

susitikimų – sportinininkė užėmusi tam tikrą vietą „A“ pogrupyje susitiks su tokią pačią vietą užėmusia  

sportininke iš „B“ pogrupio. Apdovanojamai bus teikiami tik Atvirojo Lietuvos moterų čempionato  

nugalėtojoms.  

  

Jeigu svorio kategorijoje 5 dalyvės, bus kovojama viename pogrupyje.  

 

4.Galutines komandų paraiškas būtina pateikti iki balandžio 24 d. Aldoniui Blekaičiui 

(rasablek88@gmail.com). Svorio kategorijų keisti negalima. Nesilaikant šių nurodymų sportininkai 

dalyvauti čempionate negalės. 

5.Varžybos vyks pagal FILA taisykles ant trijų kilimų. 

6. Čempionato metu dalyviai (sportininkai, treneriai, teisėjai) bus maitinami:  

Balandžio 25 d. - vakarienė  

Balandžio 26 d. - pusryčiai, pietūs 

Nakvynės (1 naktis) ir maitinimo (vakarienė, pusryčiai ir pietūs) apmoka LIF. 

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

8. Nelaimingo atsitikimo atveju organizatoriai suteikia tik pirmąją pagalbą 

 

Prezidentas    Valentinas Mizgaitis  


