
 

 

LDF VK  SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 2021 m.  sausio 15 d.  Nr. 2 

Nuotoliniu būdu 

 

Posėdis įvyko: 2021-01-15, 12.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Vigmantas Sinkevičius, Lietuvos dziudo federacijos prezidentas; 

Posėdžio sekretorė – Justina Stalionė,  Lietuvos dziudo federacijos generalinė sekretorė. 

 DALYVAVO:  
 Vigmantas Sinkevičius -  LDF prezidentas;  
            Justina Stalionė -  LDF generalinė sekretorė; 
 Rolandas  Lukoševičius – atsakingasis sekretorius; 

Rimas Romutis Čepelionis - LDF viceprezidentas;  
Eduard Techov - LDF viceprezidentas; 

 Igoris Olchovich - LDF sporto direktorius; 
 Danguolė Novikovienė  - LDF sporto direktorė; 
 Rasa Steponaitytė - LDF sporto direktorė. 
  
 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Lietuvos dziudo federacijos 2021 m. oficialių varžybų - renginių kalendoriaus, 

nurodant varžybų - renginių meistriškumo lygį, patvirtinimo. 

2. Dėl oficialių Lietuvos dziudo čempionatų pavadinimų ir amžiaus grupių patvirtinimo. 

3. Dėl DAN-KYU komisijos kriterijų papildymo,suteikiant KYU ir DAN (meistriškumo 

lygį, juodas diržas) už rezultatus pasiektus LDF ir IJF (TDF) oficialiose varžybose. 

 
1. SVARSTYTA: Dėl Lietuvos dziudo federacijos 2021 m. oficialių varžybų - renginių 
kalendoriaus, nurodant varžybų - renginių meistriškumo lygį, patvirtinimo. 
Atsižvelgiant į aktualijas dėl pandemijos COVID 19, siekiant įnešti daugiau aiškumo 
sporto centrams, bei klubams pateiktas siūlymas į Lietuvos dziudo federacijos 2021 m. 



oficialių varžybų - renginių kalendoriaus, įtraukti skiltį, kurioje būtų nurodytas varžybų - 
renginio meistriškumo lygis. 
1. NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos dziudo federacijos 2021m. oficialių varžybų - 
renginių kalendorių, nurodant varžybų - renginių meistriškumo lygį. 
 
2. SVARSTYTA: Dėl oficialių Lietuvos dziudo čempionatų pavadinimų ir amžiaus 
grupių patvirtinimo. Siūloma nustatyti ir patvirtinti ofilialių Lietuvos dziudo čempionatų 
pavadinimus pagal amžiaus grupes sekančiai: Lietuvos 49-asis atviras dziudo 
čempionatas (dalyviai 15 metų ir vyresni, 2KYU),  Lietuvos 50-asis atviras dziudo 
čempionatas (dalyviai 15 metų ir vyresni, 2KYU), Lietuvos jaunimo U-23 atviras dziudo 
čempionatas (dalyviai 15 - 22 metų, 3KYU), Lietuvos jaunimo U-21 atviras dziudo 
čempionatas (dalyviai 15 -20 metų, 3KYU), Lietuvos jaunių U-18 atviras dziudo 
čempionatas (dalyviai 15 - 17 metų, 4KYU), Lietuvos jaunučių U-15 atviras dziudo 
čempionatas (dalyviai 13-14 metų, 5KYU). Šios varžybos įtrauktos į Lietuvos dziudo 
federacijos oficialialių varžybų kalendorių ir yra vienintelės Lietuvoje pripažintos kaip 
oficialūs šalies čempionatai, kurioms suteiktas aukšto meistriškumo lygis. 
2. NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos dziudo čempionatų pavadinimus ir amžiaus grupes: 
Lietuvos 49-asis atviras dziudo čempionatas (dalyviai 15 metų ir vyresni, 2KYU), 

            Lietuvos 50-asis atviras dziudo čempionatas (dalyviai 15 metų ir vyresni, 2KYU),  
Lietuvos jaunimo U-23 atviras dziudo čempionatas (dalyviai 15 - 22 metų, 3KYU),  
Lietuvos jaunimo U-21 atviras dziudo čempionatas (dalyviai 15 -20 metų, 3KYU),  
Lietuvos jaunių U-18 atviras dziudo čempionatas (dalyviai 15 - 17 metų, 4KYU),  
Lietuvos jaunučių U-15 atviras dziudo čempionatas (dalyviai 13-14 metų, 5KYU). 
3. SVARSTYTA: DAN–KYU komisijos priimtas sprendimas papildyti kriterijus 
suteikiant KYU ir DAN (meistriškumo lygį, juodą diržą) už rezultatus pasiektus LDF ir 
IJF (TDF) oficialiose varžybose. 
3. NUTARTA: Patvirtinti DAN–KYU komisijos priimtą sprendimą ir papildyti kriterijus 
suteikiant KYU ir DAN (meistriškumo lygį, juodą diržą) už rezultatus pasiektus LDF ir 
IJF (TDF) oficialiose varžybose. 
 

  
 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Vigmantas Sinkevičius 

Protokolą rašė                   Justina Stalionė 


