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2014 M. LIETUVOS JAUNUČIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ LAISVŲJŲ IMTYNIŲ ZONINIŲ VARŽYBŲ  

NUOSTATAI 

 

 Individualiosios komandinės varžybos vyks keturiose zonose: 

 

Vilniaus  – Laisvės pr. 5; „Litexpo“ parodų ir kongresų centras; 

Kauno  – Partizanų 180, Jaunalietuvių sporto organizacijos m-la; 

Klaipėda  – Kretingos g. 23, „Žemynos“ gimnazija 

Šiaulių  – Bielskio 13, „Atžalyno“ sporto mokyklos salė 

 

 Varžybos zonose vyks 2014 m. spalio 5 dieną. 

 

 12.00 – 12.30  - mandatinė komisija 

 12.30 – 13.00  - medicininis patikrinimas 

13.00 – 13.30  - dalyvių svėrimas 

14.30  - varžybų pradžia  

17:00  - finalai 

 

Suskirstymas zonomis: 

 

 

Vilniaus zona Kauno zona Klaipėdos zona Šiaulių zona 

Vilnius1 Kaunas1 Klaipėda Šiauliai 

Vilnius2 Kaunas2 Klaipėdos raj. Šiaulių raj. 

Anykščių raj. Kauno raj. Pagėgių sav. Radviliškio raj. 

Lazdijų raj Vilkaviškio raj. Tauragės raj. Panevėžys 

Vilniaus r. Marijampolė Joniškio raj. Kupiškis 

Šalčininkų raj. Raseiniai  Kelmė 

Trakų raj. Alytaus m.   

 

 

 

 Atsakingi už varžybų zonose vykdymą: 

 

Vilniaus zona Viačiaslavas Fiodorovas 8 684 11 800 slava.imtynes@gmail.com   

 

Kauno zona Arūnas Paplauskas 8 689 33 001  arunaspaplauskas@gmail.com 

 

Klaipėdos zona Olegas Voitechovskis 8 686 40 682  ovoitechovskij@gmail.com 

 

Šiaulių zona Jonas Kemzura 8 620 86 440  kemzura@yahoo.com 
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 Varžybose dalyvauja imtynininkai, gimę 1999-2001 metais. Mandatinei komisijai sportininkai pateikia 

asmens dokumentą su nuotrauka (mokinio pažymėjimą, asmens tapatybės kortelę arba pasą). 

 

 Svorio kategorijos: 29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85, +85 kg. 

 

 Zoninėse varžybose leidžiamas 1 kg. viršsvoris; 

 

 Zoninės varžybos vykdomos „dviejų minusų“ sistema; 

 

 Zoninėse varžybose komandai vienos svorio kategorijos dalyvių skaičius neribojamas; 

 

 Komandos sudėtyje gali būti ne daugiau 11 sportininkų, 1 treneris ir 1 teisėjas; 

 

 Finalinėse varžybose dalyvauja imtynininkai, zoninėse varžybose savo svorio kategorijoje užėmę 1-2 

vietas; 

 

 Zoninių varžybų vyr. teisėjai iki 2014 spalio 7 d. privalo pateikti zoninių varžybų protokolus Lietuvos 

imtynių federacijai (el. paštas info@imtynes.lt) ir varžybų sekretoriui Aldoniui Blekaičiui (el. paštas 

rasablek88@gmail.com). 

 

 Protokoluose turi būti nurodyta: užimta vieta, vardas, pavardė, gimimo metai, komanda, svorio 

kategorija, treneris. 

 

 Kitą informaciją apie žaidynes galite gauti paskambinę varžybų vyr. teisėjui Valdui Grišiui tel. 8 

60448048 

 

 

 

 

Lietuvos imtynių federacijos prezidentas   Valentinas Mizgaitis  

mailto:info@imtynes.lt
mailto:rasablek88@gmail.com

