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2023 m. Kauno rajono Tarptautinis moksleivių dziudo čempionatas  LAISVĖS GYNĖJŲ  

dienai paminėti  ir Dziudo pradininko Lietuvoje  ANTANO STASIO BUBNELIO  atminimo 

taurei laimėti 

 
NUOSTATAI 

 
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
• Pagerbti žuvusiuosius 1991 m. sausio 13 d.;   

• Pagerbti vieną dziudo pradininkų Lietuvoje ir Kauno rajone, trenerį Antaną Stasį Bubnelį; 

• Bendradarbiauti su kitų valstybių, miestų ir rajonų sporto klubais; populiarinti dziudo sportą. 

 
II. LAIKAS IR VIETA 

 
• Dziudo turnyras vykdomas: 2023 m. sausio 14 d.  Garliavos sporto ir kultūros centre.  

• Adresas: Vasario 16- osios g 8. Garliavos m., Kauno rajonas.  

• Svėrimas:  2023 m. sausio 13 d. 18.00-19.00 val.   

• 2023 m. sausio 14 d. 08.30 – 09.30 val. Turėti dokumentą patvirtinantį gimimo metus; 

• Varžybų pradžia : 2023 m. sausio 14 d.  10.30 val.; Atidarymas – 13 val. 
 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR SVORIO KATEGORIJOS 
 

• Varžybos: asmeninės - komandinės. 

              A gr.  Dalyvauja moksleiviai - berniukai ir mergaitės gimę 2009 - 2010 m.; 

• Svorio kategorijos:   

• A.1 berniukai: 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81 kg. 

• A.2 mergaitės: 25,28,32,36,40,44,48,52,57,63,70, +70 kg. 
 

              B gr.  Dalyvauja moksleiviai - berniukai ir mergaitės gimę 2011 m. ir jaunesni:  

• Svorio kategorijos:  

• B.1 berniukai: 20, 22, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73kg. 

• B.2 mergaitės: 23, 25, 28,32, 36, 40, 44, 48,52, 57, 63, +63 kg. 

• Leidžiamas viršsvoris – 0,5 kg.  

 
IV. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 
• Nugalėtojai  apdovanojami  taurėmis, prizais, medaliais ir atitinkamo laipsnio diplomais; 

• Prizininkai – medaliais, prizais ir atitinkamo laipsnio diplomais; 

• Trys klubai surinkę daugiausia taškų – Antano Stasio Bubnelio atminimo  taurėmis.  

Taškus komandai pelno sportininkai užėmę  I - V vietas: 

( I v.- 7 tšk.;  II v. - 5 tšk.;  III v. - 3.5 tšk.;  V v. - 1.5 tšk.). 

 



V.VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI, RĖMĖJAI 
 

• Kauno rajono Dziudo ir jojimo sporto mokykla; 

• Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius; 

• Kauno rajono dziudo sporto klubas „Cunami“. 

 

VI. APRŪPINIMAS 
 

• Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti organizacija. 

• Varžybų organizatoriai neatsako už dalyvių traumas, patirtas varžybų metu. 

 

VII. VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA 
 

• Čempionatas vykdomos pagal Tarptautinės dziudo federacijos taisykles.  

• Varžybos vyks ant trijų tatamių : 5X5 m. 

• 2011 m ir jaunesnių kovos trukmė 2 min. Draudžiami smaugimų ir laužimų veiksmai. 
• 2009 – 2010 m. dalyvių kovos trukmė 3 min. Draudžiami laužimų veiksmai. 

• Sportininkas, kuris kviečiamas pirmas gali išeiti kovoti tik su baltu kimono. Antrasis gali 

išeiti ir su baltu kimono, ir su mėlynu kimono. 

 

 

VIII.PAPILDOMA INFORMACIJA 
 

• Varžybų vyriausias organizatorius  Vytautas Budginas, tel. Nr.: +370 (680) 48493 ; 

• el. p. budginasv@gmail.com 

• Varžybų teisėjavimą vykdo Lietuvos dziudo teisėjų asociacija.  

• Varžybų vyr. teisėja - Justina Rahimova tel. +37068435480. 

• Išankstinė dalyvių registracija per Lietuvos dziudo federacijos registravimosi sistemą: 

http://sportists.info/judo/login.php. Iki 2023 m. sausio 12 d. 24:00 val.  

• Informacija dėl registracijos: Arnas Šikšnius tel. +370 636 89818 ( Vyr. Sekretorius ). 

• Registracijos metu ( varžybose ) su savimi būtina turėti atspausdintą registracijos lapą ir 

asmens dokumentą. 

• Starto mokestis:  15 EUR kiekvienam dalyviui registruojantis per LDF registracijos sistemą 

iki 2023 m. sausio 12 d. 24:00 val. 

Starto mokestis:  20 EUR kiekvienam dalyviui registruojantis varžybų dieną 2023 m. sausio 14 d. 

 

Esate maloniai laukiami  
Varžybų organizatoriai  

_____________________________ 


