
TVIRTINU: VŠĮ Alytaus SRC                                                   TVIRTINU: Sporto klubas“Dziudo simba”   

Direktorius T.Stupuris                                                            Vadovas D.Cimbolas 

IV TARPTAUTINIS VAIKŲ DZIUDO FESTIVALIS  

“JUDO ANIMAL PLANET 2023”  

NUOSTATAI 

I.TIKSLAS IR UŽDAVINAI: 

- kelti sportinį meistriškumą,  

- populiarinti dziudo, 

- skatinti vaikų užimtumą, 

- plėtoti draugiškus ryšius su kitų miestų ir šalių sportininkais, ir klubais. 

II. VIETA IR LAIKAS: 

- varžybų vieta Alytaus SRC arena (Naujoji g. 52). 

- varžybos vyks 2023 kovo 04 d. 11:00 val. 

- dalyvių svėrimas Alytaus SRC arenoje: 

kovo 03 d. 18.00 – 20.00 val. 

kovo 04 d. 09.00 – 10.00 val. 

- leidžiamas viršsvoris – 0.5 kg. 

- svėrimo metu būtina pateikti dokumentą su nuotrauka. 

III. DALYVIAI, SVORIO KATEGORIJOS, KOVOS TRUKMĖ IR TAISYKLĖS: 

Amžius                            Svorio kategorijos                                        Taisyklės 

2014 ir jaunesni                      -21, -24, -27, -30, -34,                              Kovos laikas 2 min. 

berniukai U-10                       -38, -42, -46, +46 kg.                                Shime-waza ir kansetsu-waza draudžiama 

                                                                                                                       Golden score laikas neribojamas 

 

2011 – 2013                                 -27, -30, -34, -38, -42, -46,                 Kovos laikas 2 min. 

berniukai U-13                           -50, -55, -60, -66, +66  kg.                 Shime-waza ir kansetsu-waza draudžiama 

                                                                                                                       Golden score laikas neribojamas 

 

2008 – 2010                                -34, -38, -42, -46, -50, -55,                   Kovos laikas 3 min. 

berniukai U-16                           -60, -66, -73, -81, +81 kg.                     Shime-waza leidžiama  

                                                                                                                        Kansetsu-waza draudžiama      

                                                                                                                       Golden score laikas neribojamas              

 

2010  ir jaunesnės                      -25, -28, -32, -36, -40, -44,                    Kovos laikas 2 min. 

mergaitės U-14                            -48, -52, -57, -63, +63 kg.                     Shime-waza ir kansetsu-waza draudžiama 

                                                                                                                         Golden score laikas neribojamas              

 



KOMANDINĖS VARŽYBOS 

Komandą sudaro berniukai gimę 2008 – 2010 m. 

Svorio kategorijos ir taisyklės: 

 -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg.                               Kovos laikas 3 min. 

                                                                                            Shime-waza leidžiama 

                                                                                            Kansetsu-waza draudžiama      

                                                                                            Golden score laikas neribojamas        

- Komandą turi sudaryti nuo 4 iki 7 dalyvių. 

- Komandoje gali dalyvauti 2 dalyviai iš kito klubo. 

- Dalyviai gali dalyvauti ne žemesnėje svorio kategorijoje nei asmeninėse varžybose. 

- Papildomai svertis nereikia!!! 

- Festivalio „Judo animal planet 2023“ komandinėse varžybose starto mokesčio nėra!!! 

                                                                                                                                                                                                      

IV. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI: 

- Festivalį organizuoja ir jam vadovauja Alytaus SRC ir SK “Dziudo simba”. 

- Festivalį vykdo patvirtinta teisėjų kolegija. 

- Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi vadovaujantis veikiančiomis tarptautinėmis dziudo taisyklėmis. 

 

V. APDOVANOJIMAS: 

- Dalyviai, užėmę prizines vietas, apdovanojami medaliais ir prizais. 

- Nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir prizais. 

- Komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos taurėmis, dalyviai – medaliais ir prizais. 

- Kiekvienos komandos treneris gaus rėmėjų įsteigtus prizus. 

VI. PRIĖMIMO SĄLYGOS, REGISTRACIJA VARŽYBOMS: 

- Išlaidas, susijusias su komandos dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti organizacija. 

- Medaliais, taurėmis ir prizais aprūpina VŠĮ Alytaus SRC ir SK “Dziudo simba”. 

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

- Starto mokestis dalyviui – 20 eur. 

- Registracijai pasibaigus – 25 eur. 

- Registracija į varžybas vyks NDA varžybų registracijos sistemoje el.adresas: 

- https://varzybos.lietuvosdziudo.lt/         iki kovo 01 d. 24:00 val. 

- Visus finansinius atsiskaitymus atlieka sporto klubas “Dziudo simba”. 

- Festivalis bus vykdomas ant 6 tatamių (6x6). 

VII. INFORMACIJA: 

- Visais klausimais, susijusiais su IV Tarptautiniu vaikų dziudo festivaliu “Judo animal planet 2023”, kreiptis 

tel.nr.: +370 672 22185 (Dainius Cimbolas) ir +370 672 01778 (Egesta Cimbolienė) bei el.paštu: 

egestacimb@gmail.com 

TRENIRUOČIŲ STOVYKLA!!! 

LAIKAS:  2023 03 05 d. (sekmadienį) 10:00 iki 12:00 val.  ir 16:00 – 18:00 val. 

VIETA:  Alytaus SRC arena (Naujoji g. 52)  

             Treniruočių stovyklos kaina – 10 eur. dalyviui. 

IKI SUSITIKIMO ALYTUJE!!! 

https://varzybos.lietuvosdziudo.lt/
mailto:egestacimb@gmail.com


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


