TVIRTINU:VŠĮ Alytaus SRC
Direktorius
T.Stupuris

TVIRTINU: Sporto klubo
„Dziudo simba“
Vadovas D.Cimbolas

Atviro Alytaus m. pradedančiųjų vaikų dziudo turnyras
NUOSTATAI
I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:
 Kelti sportinį meistriškumą,
 Populiarinti dziudo moksleivių tarpe.
 Plėtoti draugiškus ryšius su kitų miestų sportininkais.
II. VIETA IR LAIKAS:
 Varžybos vykdomos 2022 m. lapkričio 19 d. A.Matučio g. 14, Alytus
Varžybos vykdomos be svėrimo.
Treneriai sportininkus pasveria namuose ir sąrašą (vardas, pavardė, gimimo metai, sv.kat., kyu) atsiunčia
el.paštu egestacimb@gmail.com iki lapkričio 18 d. 20.00 val.
III. DALYVIAI IR SVORIO KATEGORIJOS:
Varžybų
Svorio kategorijos
KYU
pradžia
1.
Vaikai-berniukai 2014 m. g. ir
6
11.00
-19, -21, -24, -27, -30, -34, -38, -42, +42
jaunesni
kg.
Vaikai-berniukai 2012-2013 m. g. 11.00
2.
-21, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, +46
5-6
kg.
Vaikai-berniukai 2010-2011 m. g. 13.00
3.
-27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, 4-6
66,
+66 kg.
4.
Mergaitės 2010 m. g. ir jaunesnės 13.00
-25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, 4-6
63, +63 kg.
Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja vienas dalyvis, jis perkeliamas į aukštesnę svorio kategoriją.
Nr.

Dalyviai

IV. APDOVANOJIMAS:
Nugalėtojai apdovanojimai medaliais, diplomais ir prizais, o prizininkai – medaliais ir diplomais.
V. VADOVAVIMAS:
 Varžybas organizuoja ir joms vadovauja Alytaus SRC ir sporto klubas “Dziudo simba”.
 Varžybas vykdo vietiniai ir kviestiniai teisėjai. Teisėjų darbas apmokamas.
 Varžybas vykdomos ir nugalėtojai nustatomi vadovaujantis veikiančiomis dziudo varžybų taisyklėmis.
 Varžybose draudžiami skausmingi ir smaugimo veiksmai.
IX. PRIĖMIMO SĄLYGOS:
 Išlaidas, susijusias su komandos dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti organizacija.
Medaliais aprūpina VŠĮ Alytaus SRC, o diplomais ir prizais - sporto klubas “Dziudo simba”.
 Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.
 Dalyviams rekomenduojama turėti draudimą.
 Starto mokestis – 12 eurų kiekvienam dalyviui
 Jei dalyvis dalyvauja dvejose amžiaus grupėse, starto mokestis yra dvigubas.
X. INFORMACIJA:
Dainius Cimbolas tel. nr. : 8-672 22185
email.: egestacimb@gmail.com

LAUKIAME JŪSŲ ALYTUJE!!!

