
 

TVIRTINA:                                                                                                  

Plungės SRC                                                                                                                   Klubas „Plungės dziudo“ 

Direktorius Alvydas Viršilas                                                                                           Pirmin inkas Antanas Kasteckas 

Atviros Plungės miesto jaunučių ir vaikų dziudo varžybos 

„AUKSINIS RUDUO 2022 m.“ 
 

NUOSTATAI 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 Populiarinti dziudo sporto šaką moksleivių tarpe; 

 Kelti sportuojančių meistriškumą; 

 Palaikyti draugiškus ryšius su kitomis šalimis, miestais ir rajonais . 

II. VIETA  IR LAIKAS 

Varžybos vykdomos  

2022 m. spalio mėn. 15 dieną Parko g. (Oginskio rūmai ,,Žirgyno“ sporto salė), Plungė. 
Svėrimas metu turėti galiojantį asmens dokumentą. 

Varžybų pradžia: 11val.   

III. DALYVIAI IR SVORIO KATEGORIJOS 

Varžybos asmeninės  
Eil.

Nr. 
Dalyvauja Svėrimas Varžybų 

pradžia 

Svorio kategorijos 

1. Vaikai  U10  (2013 m. ir jaunesni) 09.00-10.00 11.00 -21 -23 -26 -29 -32 -35 -38 -42 -46-50 +50 kg. 

2. Vaikinai  U12  (2011 m. -2012 m.) 09.00-10.00 11.00 -29-32-35-38-42-46-50-55-60-66+66 kg. 

3. Vaikinai  U15  (2008 m. -2010 m. ) 13.00-14.00 15.00 -38-42-46-50-55-60-66-73-81-90+90 kg. 

4. Merginos U16 (2007m. ir jaunesnės) 13.00-14.00 15.00 -29-32-36 -40-44-48-52-57-63+63 kg. 

Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja vienas dalyvis jis bus perkeliamas į aukštesnę svorio kategoriją. 

Visiems dalyviams leidžiamas 0,5 kg viršsvoris.  

IV. APDOVANOJIMAS 

Nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais. Prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio 

medaliais ir diplomais.  

Komandos užėmusios I, II ir III vietas apdovanojamos taurėmis  

V. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

Plungės sporto ir rekreacijos centras,  Klubas „Plungės dziudo“ . 

VI.  PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams bei teisėjams apmoka komandiruojanti organizacija. 

Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris. 

Rekomenduojama varžybų dalyviams turėti draudimą. 

Starto mokestis – 15 Eurų 

Starto mokestis neregistruotiems sportininkams – 20 Eurų 

VII. PARAIŠKOS  

Komandų paraiškos pristatomos varžybų dieną (turi būti patvirtintos gydytojo vizomis)  

Registracija į varžybas vyksta NDA varžybų registracijos sistemoje: http://varzybos.lietuvosdziudo.lt/ 

Registracijos pabaiga: 2022.10.13 d. 20:00 val. 

VIII. INFORMACIJA 

Konsultacijos dėl registracijos :+370 614 25591 Dominykas Šantaras 

Organizatorius;  Plungės SRC , Klubas „Plungės dziudo“ 

Klubo atstovas A. Kasteckas +370 604 04855 akasteckas@gmail.com 

Varžybos vyks ant 3  tatamių  

 

http://varzybos.lietuvosdziudo.lt/
mailto:akasteckas@gmail.com

