TVIRTINA:
Lietuvos grapplingo federacijos
Sekretorius Erikas Kazlauskas

TVIRTINA:
VšĮ sporto klubas „Arėjas“
Direktorius Adrijus Kupstas

LIETUVOS ATVIROS GRAPPLING TAURĖS PIRMENYBĖS
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Populiarinti Grappling imtynių sportą.
Tobulinti grappling sportininkų meistriškumą
II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
Varžybos vyks š.m. kovo 18 d. Vilniaus m. lengvosios atletikos manieže, Žemaitės g. 6, Vilnius.
Dalyvių svėrimas prasideda nuo 10.00 iki 11.00 val. (Turėti galiojantį dokumentą su nuotrauką).
Varžybų pradžia 12.00 val.

Pasibaigus svėrimo laikui, dalyviai registruojami nebus!
III. VARŽYBŲ DALYVIAI
Varžybos asmeninės ir komandinės
Grupė
Dalyvauja

Svėrimasregistracija
10.00-10.30

Varžybų
pradžia
12.00

1.

Merginos

2.

U11, Vaikai
2006 m ir jaunesni
U-13,Vaikai
2004 – 2005 m.
U-15, Vaikinai
2002 -2003 m
U-17, Vaikinai
2000- 2001 m
U-19 Vaikinai
1998-1999
Suaugusieji 1997 m ir vyresni

10.00-10.30

12.00

10.00-10.30

12.00

10.00-10.30

12.00

10.00-10.30

12.00

10.30-11.00

15.00

10.30-11.00

15.00

Veteranai 35 m ir vyresni
1982 m ir vyresni

10.30-11.00

15.00

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Svorio kategorijos
Kovos sudaromos pagal
užsiregistravusias dalyves.
-24; -27; -30; -33; -36; -39; -42; 45; -48; +48 kg
-30;-33;- 36;-39;- 42;-45;-48;-52;
+52 kg
-42;-45;-48;-52;-56;-60;
-64;-68;- 72;+72 kg;
-52;-56;-60;-64;-68;
-72; -76;-80;-84; +84 kg;
-60;-64;-68;-72; -76;-80;
-84; -90; +90 kg;
-64;-68;-72;-76;-80; -84;
-90;-100; +100 kg;
-76; -84;+84 kg;

Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja vienas dalyvis jis perkeliamas į aukštesnę svorio
kategoriją.
IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS
Varžyboms vadovauja LGF patvirtinta teisėjų kolegija;
Varžybų vyr. teisėjas Dainius Burokas varžybų sekretorius Rolandas Lukoševičius.
V. TAISYKLĖS
Varžybos vyks pagal IGF patvirtintas taisykles. http://www.grapplingfederation.com/rules
Varžybos vyks vieno minuso sistema. Jei svorio kategorijoje susidaro mažiau nei 4 dalyviai, tada kovojama rato
sistema. Svorio kategorijoje esant dviem sportininkams, kovojama iki dviejų pergalių.
VI. APDOVANOJIMAS
Asmeninių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.
Sportininkas privalo atstovauti klubą kuriame sportuoja. Trys klubai surinkę daugiausia taškų – taurėmis. Taškus
komandai duoda sportininkai užėmę I-III vietas:
(I v. – 7 tšk.; II v. – 5 tšk.; III v. - 3 tšk.; ).
VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS
Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams bei teisėjams apmoka komandiruojanti organizacija.
Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.
Rekomenduojam varžybų dalyviams turėti draudimą.
LGF nariams starto mokestis 10 Eurų
Svečiams starto mokestis 15 Eurų (Starto mokestis galima mokėti atvykus į varžybas)
Varžybų dalyviai norintis nakvynės gali apsigyventi Viešbutyje „Žemaitės“. Nakvynės kaina 1 asm. 18 eur su
pusryčiais. Dalyviai gali užsakyti kambarius el. paštu sales@hotelzemaites.lt arba telefonu +370 5 2133193.
VII. REGISTRACIJA
Dalyvių skaičius neribojamas. Išankstinė registracija www.grappling.lt iki kovo 17 d.
Visi dalyviai užsiregistravę į el. paštu gaus dalyvio kortelę, kurią turi atsispausdinti ir pateikti varžybų dieną.
Sportininkai neužsiregistravę ir neturintys registracijos kortelės varžybų dieną moka 15 eurų.
Nepilnamečių dalyvio licencijos- registracijos kortelėse turi būti tėvų ar globėjų parašas .
Informacija tel. Nr.: +37064561005; +37068502228, E-mail: info@grappling.lt

