TVIRTINU: Panevėžio SC

TVIRTINU:Panevėžio
Dziudo klubas ,,IPON“
direktorė I.Klimašauskienė

direktorius S.Raziūnas

Panevėžio 517-ojo miesto gimtadienio progai
paminėti
Pirmasis Tarptautinis vaikų dziudo festivalis
„Pirmoji kova 2020“
NUOSTATAI

I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:
• Kelti sportinį meistriškumą,bei užimtumą vaikų tarpe
• Populiarinti dziudo sporto šaką
. Plėtoti draugiškus santykius tarp Lietuvos miestų bei kitų šalių sporto organizacijų
II. VIETA IR LAIKAS:
• Varžybos vyks 2020 m. rugsėjo 05 d. ,,Aukštaitijos“sporto rūmuose,didžiojoje krepšinio
salėja (A. Jakšto g.1,Panevėžys).
• Dalyvių svėrimas ,, Aukštaitijos“sporto rūmai
• rugsėjo 05 dieną 8.00 – 09.00 val. (A, B, C grupėms)
• Leidžiamas viršsvoris – 0,5 kg.
• Svėrimo metu turėti dokumentą su nuotrauka
III. DALYVIAI, SVORIO KATEGORIJOS IR KOVOS TRUKMĖ:
Berniukai gimę 2011 m. ir jaunesni (A grupė):
-20, -22, -24, -27, -30, -33, -36, -39, -42, +42 kg.
2 min.
Berniukai gimę 2009 - 2010 m. (B grupė):
-27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg.
2 min.
mergaitės gimusios 2008 ir jaun. (C grupė):
3 min.
-40, -44, -48, -52, -57, -63,+63kg.
IV. PROGRAMA:
• Varžybų pradžia: 11.00 val. (A, B C grupėms) Balti,geltoni,orandžiniai diržai !!!
V. VADOVAVIMAS:
Varžybas organizuoja ir jom vadovauja Panevėžio SC ,sporto klubas “IPON“
Nugalėtojai nustatomi vadovaujantis veikiančiomis dziudo varžybų taisyklėmis.
Visose amžiaus grupėse draudžiami skausmingi ir smaugimo veiksmai. Golden
Score laikas neribojamas.

VI. APDOVANOJIMAS:
• Dalyviai, užėmę prizines vietas, apdovanojami diplomais, medaliais ir prizais.
• Nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais.
VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS:
Išlaidas, susijusias su komandos dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti
organizacija.
Medaliais, diplomais ir prizais aprūpina sporto klubas“IPON”.
Už .varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.

Starto mokestis – 10 eur. dalyviui.

Varžybos bus vykdomos ant 3 tatamių ( 6x6 m.) ir (5x5)
VIII.REGISTRACIJA
Registracija vyksta per NDA sistemą:
http://varzybos.lietuvosdziudo.lt/

Registracija vyksta iki 2020 09 04 d. 17 val.

IX. INFORMACIJA:

Visais klausimais, susijusiais su tarptautiniu vaikų dziudo festivaliu“Pirmoji
kova 2020“, kreiptis telf.nr.: 8-65279301 Ieva Klimašauskienė ir
8-655 07574 Vidas Klimašauskas, el. ievuciukas40@gmail.com

