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Organizatoriai Kauno dziudo klubas „Ryto saulė“ 
 

Kontaktai Lolita Dudėnienė +37068715951 lolita.judo@gmail.com  
 

Data ir vieta 2022 m. birželio 05 diena; Pramonės g. 20, Prienų Sporto Arena  
 

Registracija https://varzybos.lietuvosdziudo.lt/ Registracijos pabaiga – birželio 3 d. 18 val. 
Organizatoriai pasilieka teisę stabdyti registraciją anksčiau, jei bus didelis dalyvių 
skaičius 
 

Starto 
mokestis 

10 Eurų (registruotiems dalyviams) 
15 Eurų (neregistruotiems dalyviams) 
 

Taisyklės Varžybų dalyviai – sportininkai, tėveliai/globėjai/žiūrovai, įeidami į varžybų salę 
sutinka su turnyro nuostatais. Dalyviams rekomenduojame turėti galiojantį 
draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.  
Neleidžiama svertis (mergaitėms ir berniukams) be drabužių. Mergaitės sveriamos 
su marškinėliais ir dziudogi kelnėm, berniukai – su dziudogi kelnėm. Svorio riba 
(tolerancija) - 500 gramų virš kiekvienos svorio kategorijos. Svėrimo metu būtina 
turėti asmens dokumentą ir svėrimo kortelę (išduodama sumokėjus starto 
mokestį). Dalyvaujantys Klubai yra atsakingi už varžybų dalyvių saugumą ir 
elgesį. Sportininkai turi turėti galiojančias medicininio patikrinimo pažymas. 
Organizatorius neatsako už ne dėl organizatoriaus kaltės įvykusius incidentus ir 
traumas. Visi varžybų salėje esantys asmenys sutinka, kad jų atvaizdai bus 
naudojami KDK „Ryto saulė“ reklaminėje medžiagoje bei renginio viešinimo 
straipsniuose spaudoje ir socialiniuose tinkluose, lankstinukuose ir plakatuose 
 

Varžybų 
sistema 

Varžybos vyks pagal galiojančias taisykles ant 4 kilimų.  
Kovų sistema: 2 dalyviai - iki dviejų pergalių, 3-5 dalyviai – Round Robin 
sistema, 6 ir daugiau dalyvių - su paguodos kovomis. Visose amžiaus grupėse 
kovoms pasibaigus lygiomis Golden Score vyks 1 minutę. Shime waza ir 
Kansetsu waza draudžiami visose amžiaus grupėse. Taip pat U9 ir U11 grupėse 
draudžiami Seoi Nage veiksmai (nuo kelių) ir Kumikata apkabinus galvą.     
Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais. 
Svėrimas 9:00 – 10:00. Varžybų pradžia 11:00 val. 

    Dalyviai 
 

Gim.metai Svorio kategorijos Kovos laikas 

M – U9 2014 ir jaun. -20; -25; -30; +30 kg 2 minutės 
B – U9 2014 ir jaun. -22; -26; -30; +30 kg 2 minutės 

M – U11 2012-2013 -27; -29; -32; -36; -40; -44; -48; +48 kg 2 minutės 
B – U11 2012-2013 -25; -27; -30; -34; -38; -42; -46; +46 kg 2 minutės 
M – U13 2010-2011 -32; -36; -40; -44; -48; -52; -57; +57 kg 3 minutės 
B – U13 2010-2011 -34; -38; -42; -46; -50; -55; -60; +60 kg 3 minutės 

 
 


