
 PATVIRTINTA 

 Vilniaus miesto sporto centro  

direktoriaus Mariaus Jukonio 

2019-03-15 įsakymu V-  

                                       

2019 M. VILNIAUS MIESTO LAISVŲJŲ IMTYNIŲ TARPTAUTINIS 

VAIKŲ IR JAUNIŲ TURNYRAS 

„VILNIUS CUP 2019“  

 

N U O S T A T A I 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1.1. Populiarinti laisvųjų imtynių sportą Vilniaus mieste; 

1.2. Kelti užsiiminėjančių laisvųjų imtynių sportu vaikų ir jaunių meistriškumą; 

1.3. Išaiškinti pajėgiausius Vilniaus miesto laisvųjų imtynių sportininkus. 

 

II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

2.1. Varžybas vykdo Vilniaus miesto sporto centro dvikovės sporto šakų skyrius, teisėjų kolegija, 

Lietuvos imtynių federacija ir sporto klubas „Auksinis lokys“; 

2.2. Varžybų vyr. teisėjas – Jurijus Babenko (Tel. +3706 9921702) 

2.3. Varžybų vyr. sekretorius – Viačeslav Fiodorov (Tel. +3706 8411800,  

el. p. slava.imtynes@gmail.com); 

2.4. Varžybos vyks pagal UWW taisykles; 

2.5. Komandų vadovai-treneriai pateikia paraiškas vyr. sekretoriui atvykę į turnyrą ir likus ne mažiau 

kaip pusei valandos iki varžybų svėrimo pradžios. Svėrimo metu sportininkai pateikia galiojantį 

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

2.6. Nelaimingų atsitikimų atveju varžybų organizatoriai suteikia tik pirmąją medicininę pagalbą. 

 

 

III. VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA 

3.1. Varžybos vykdomos (Competition will take place at 2019-05-11) 2019 m. gegužės 11 d. 

(šeštadienis), Vilniuje, Ąžuolyno g. 5 („Sportima“)  

3.2. Dalyvių svėrimas (Competitor’s weigh-Ins will be from 9 am to 10 am) nuo 9.00 val. iki 10.00 

val., varžybų pradžia (Competition will start from 12 noon to 7 pm) 12.00 val. iki 19.00 val. 

 

 

IV. VARŽYBŲ DALYVIAI 

4.1. Svorio kategorijos: 

4.2. Vaikai (schoolboys) (2004 – 2006 m. gim.) 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, +85 kg. (11) 

4.3. Vaikai (boys) (2007 – 2010 m. gim.) 26, 29, 32, 35, 38, 41, 47, 53, +53 kg. (9) 

4.4. Mergaitės (girls) (2005 – 2010 m. gim.) 30, 35, 40, 44, 50, 55, 62, +65 kg. (8) 

4.5. Dalyviai privalo turėti gydytojo leidimą. (Competitor’s team must have medical pass.) 
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V. PARAIŠKOS 

 

5.1. Vardinė paraiška pateikiama vyr. sekretoriui 2019 m. gegužės 11 d. 

5.2. Apie dalyvavimą informuoti vyr. sekretorių Viačeslav Fiodorov tel. +3706 841180,  

el. p. slava.imtynes@gmail.com. Papildoma informacija el. p. dvikoves@vilnius.lt;  

5.3. Lietuvos varžybų dalyvių kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojančios 

organizacijos; 

5.4. Užsienio komandų nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka sporto klubas „Auksinis lokys“, 

keliones apmoka komandiruojančios organizacijos; 

5.5. Teisėjų maistpinigius ir dalyvių apdovanojimo išlaidas apmoka varžybų organizatoriai. 

 

 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

6.1. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais, prizais. Nugalėtojams 

įteikiamos taurės. 
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