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2014 M. LIETUVOS GRAIKŲ-ROMĖNŲ IMTYNIŲ 

V A I K Ų   Č E M P I O N A T O 

         N U O S T A T A I 

 
1. Varžybos vyks 2014 m. gegužės 17 dieną Anykščiuose, sporto ir laisvalaikio centre „Nykščio 

namai“ (Liudiškių 18) 

 

Gegužės 17 d.   09.00-10.00 val. - mandatinė komisija; 

  10.00-10.45 val. - dalyvių svėrimas, med. patikrinimas; 

  12.00-16.45 val. - varžybų pradžia; 

  16.45-17.00 val.  - varžybų atidarymas; 

  17.00 val.  - kovos dėl 3 vietos, finalai. 

2. Varžybas vykdo Lietuvos imtynių federacijos patvirtinta teisėjų kolegija: 

Varžybų vyr. teisėjas  - Arvydas Krikščiūnas        (Anykščiai) 

Varžybų vyr.  sekretorius  - Aldonis Blekaitis   (Šiauliai) 

 

3. Varžybose dalyvauja imtynininkai, gimę 2001-2002 metais. Imtynininkai gimę 2003 ir 2004 

metais turi pateikti spec. vizas, patvirtintas gydytojo ir trenerio parašais. 

 
4. Svorio kategorijos: 23-26; -29; -32; -35; -38; -41; -44; -47; -50; -54; -58; -62; -66; -73; -80; +80 

kg. Žmonių skaičius svorio kategorijoje neribojamas. 

 

5.Varžybos vyks pagal FILA taisykles su apribojimu – draudžiamas atvirkštinis varžovo iškėlimas 

priverstiniame parteryje. 

 

6. Varžybos yra individualiosios ir komandinės. Komandų vietos nustatomos pagal iškovotų medalių 

skaičių ir jų vertę (olimpinė sistema). 

 

7. Apdovanojimai: individualiosiose varžybose prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais, o 

nugalėtojai dar ir prizais. Komandinėse varžybose komandos-prizininkės apdovanojamos taurėmis. 

 

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

 

9.  Už tvarką salėje varžybų metu atsakingas varžybų vyr. teisėjas; 

 

10. Už sportininkų elgesį varžybų metu atsakingi komandų vadovai; 

 

11. Nelaimingo atsitikimo atveju organizatoriai suteikia tik pirmąją pagalbą; 

 

12. Komandiruojančios organizacijos turi iki 2014 m. gegužės 15 d. pateikti išankstines paraiškas 

vyr. sekretoriui Aldoniui Blekaičiui el.paštu:  rasablek88@gmail.com .   

 

13. Visą kitą Jus dominančią informaciją apie šias varžybas galite gauti paskambinę Valdui 

Malinauskui mob. tel. 8 612 33272 arba interneto svetainėje www.imtynes.lt (oficialūs LIF 

pranešimai). 

 

Le LIF prezidentas K.Dobrovolskas 
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