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LIETUVOS DZIUDO JAUNIMO U21
ČEMPIONATAS
PLUNGĖ, 2021

NUOSTATAI

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
-

Populiarinti dziudo sporto šaką
Tobulinti dziudo sportininkų meistriškumą
Išaiškinti pajėgiausius dziudo sportininkus, kurie sudarys formuojamas rinktines

VIETA IR DATA
-

Varžybos vykdomos Plungės sporto ir rekreacijos centre (Telšių g.26a, Plungė)
Varžybų pradžia: 2021m. Kovo 6 d., 12:00 val.
Varžybos vykdomos be žiūrovų

DALYVIAI
- Dalyvauja TIK LIETUVOS sportininkai
- Sportininkai,-ės privalo turėti baltos ir mėlynos spalvos aprangą (GI)
Dalyviai
Varžybų
Svėrimas
Svorio kategorijos
pradžia
Vyrai:
10:00-11:00val
60 kg; 66 kg; 73 kg; 81 kg; 90 kg; 100 kg; +100 kg;
Sportininkai, -ės
12:00 val. Turėti dalyvio
(prileidžiamas 1 kg viršsvoris)
gimę 2001-2006 m.
registracijos lapą
(barkodą)
Moterys:
48 kg; 52 kg; 57 kg; 63 kg; 70 kg; 78 kg; +78 kg;
(prileidžiamas 1 kg viršsvoris)
REGISTRACIJA IR STARTO MOKESTIS
-

Registracija vyksta: http://varzybos.lietuvosdziudo.lt/
Komandų paraiškos privalo būti patvirtintos gydytojų leidimu (vizomis)
Registracijos pabaiga kovo mėn. 4 dieną 23:59 val. Informacija: +370 614 25591
Laiku registruotiems sportininkams starto mokestis 10 Eur. Neregistruotiems sportininkams 15 Eur.
Sąskaita išankstiniam apmokėjimui: LT207044060008220876 SEB bankas
Nacionalinė dziudo asociacija, kodas 304830950; Kaunas, Kovo 11-osios g. 20

APDOVANOJIMAI IR APRŪPINIMAS
-

Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais

-

Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu čempionate apmoka komandiruojanti organizacija.
Organizatoriai apmoka išlaidas susijusias su salės nuoma, teisėjavimu, papildomu ir medicinos
personalu.

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI IR ATSAKINGI ASMENYS
-

Varžybas vykdo ir organizuoja Nacionalinė dziudo asociacija
Varžybų vyr.teisėjas Andrej Klokov
Varžybų vyr.sekretoriai Dominykas Šantaras ir Evaldas Kušlevič

VISAIS VARŽYBŲ KLAUSIMAIS KREIPTIS:
-

Tel.nr. +370 687 15951
El.paštu: lithuania.judo@gmail.com

Varžybos vyks pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą įsakymą
‘‘DĖLSPORTO RENGINIŲ ATVIROSE IR UŽDAROSE ERDVĖSE ORGANIZAVIMO
REKOMENDACIJŲ‘‘ siekiant apriboti Covid-19 infekcijos plitimą
-

Lietuvos dziudo jaunimo U21 čempionatas vykdomas be žiūrovų.

-

Į salę gali patekti tik sportininkai ir jų treneriai, komandų vadovai, kurie iš anksto užsiregistravo į
varžybas www.varzybos.lietuvosdziudo.lt NDA sistemoje, taip pat varžybų teisėjai, aptarnaujantis
personalas, oficialūs asmenys turi būti registruoti.
Visiems, į salę įeinantiems asmenims, tikrinama kūno temperatūra. Jeigu kūno temperatūra viršija
37.2C, asmuo į salę neįleidžiamas.
Į salę nėra įleidžiami asmenys, kuriems aiškiai pasireiškia ūmių viršutinių takų ligų požymiai
(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
Visi, įeinantys į maniežą, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Sportininkai ir kiti asmenys turi laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų
grupių, dezinfekuoti rankas specialiomis dezinfekcinėmis priemonėmis.
Sportininkai, apšilimo ir kovų metu nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės nedėvi. Kitu laiku
apsaugos priemonių – kaukių, dėvėjimas privalomas. Komandų vadovai užtikrina, kad būtų laikomasi
šio reikalavimo.
Tarp asmenų, sėdinčių ant suolelio/tribūnų, turi būti palikta bent viena laisva vieta.
Apdovanojimų ceremonijos metu visi asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones.
Varžybų teisėjai, aptarnaujantis personalas visą laiką privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones.
Sportininkas ar kitas asmuo, kuriam pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai
(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant palieka varžybų patalpas.
Kiekvienas asmuo privalo elgtis sąmoningai ir atsakingai bei laikytis visų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų.

-

-

Sportininkai, treneriai, prieš išvykdami į varžybas, privalo atsakingai įvertinti esamą situaciją šalyje ir savo
sveikatos būklę.

