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PASAULIO GRAPPLING ČEMPIONATAS
NUOSTATAI
I. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
1.1 Varžybos vyks 2018 m. spalio 25-29 d. Ozo g. 14a, Vilnius, Lietuva
1.2 Komandų atvykimas spalio 25 d.
1.3 Visų dalyvių akreditacija spalio 25 d. nuo 18:00 iki 21:00 adresu: viešbutis Europa City J.Jasinskio g.14,
Vilnius.
1.4 Dalyviai privalo turėti galiojantį asmens dokumentą.
1.5 Komandų išvykimas spalio 29 d.
II. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA
2.1 Varžybos asmeninės (dalyvių skaičius neribojimas).
2.2 Komandinės:
U17;
U19;
merginų;
suaugusių;
veteranų .
2.3 Amžiaus grupėse komandas sudaro po penkis imtyninkus.

2018 m. spalio 26 d.
Dalyvių akreditacija ir svėrimas adresu Ozo g.14a, Vilnius Lietuvos ryto arena
Dalyviai
Akreditacija/svėrimas
Merginos
9.00-10.00
U-17, Vaikinai 2001 ir jaunesni
9.00-10.00

Varžybos
Grupė Dalyvauja
1.
2

3
4

5

Merginos.
Preliminarios kovos
U-17, Vaikinai
2001 ir jaunesni.
Preliminarios kovos
Pasaulio čempionato atidarymo
ceremonija
Merginos
Finalai
U-17, Vaikinai
2001 ir jaunesni.
Finalai

Varžybų pradžia
diena/val.
11.00
11.00

Svorio kategorijos
-49;-53;-57;-61;-65;-69;-74;+74
kg
-52;-56;-60;-64;-68;
-72; -76;-80;-84; +84 kg;

16.00
17:00
18.00

-49;-53;-57;-61;-65;-69;-74;+74
kg
-52;-56;-60;-64;-68;
-72; -76;-80;-84; +84 kg;

2018 m. spalio 27 d.
Dalyvių akreditacija ir svėrimas adresu Ozo g.14a, Vilnius Lietuvos ryto arena
Dalyviai
Akreditacija/svėrimas
U-19, Vaikinai1999-2000
9.00-10.00
Suaugusieji (vyrai)1998 m ir vyresni 9.00-10.00
Veteranai 1983 m ir vyresni
9.00-10.00
Varžybos
Grupė Dalyvauja
1

2
3
4

5

6

U-19, Vaikinai
1999-2000
Preliminarios kovos
Suaugusieji (vyrai)
1998 m ir vyresni
Preliminarios kovos
Veteranai 1983 m ir vyresni
Preliminarios
U-19, Vaikinai
1999-2000
Finalai
Suaugusieji (vyrai)
1998 m ir vyresni
Finalai
Veteranai 1983 m ir vyresni
Finalai

Varžybų pradžia
diena/val.
11.00

Svorio kategorijos

11.00

-64;-68;-72;-76;-80; -84;
-90; -100;+100 kg;

11.00

-64; -68; -72;-76; -80;-84;90;+90 kg;
-60;-64;-68;-72; -76;-80;
-84;-90;+90 kg;

16.00

-60;-64;-68;-72; -76;-80;
-84;-90;+90 kg;

17.00

-64;-68;-72;-76;-80; -84;
-90; -100;+100 kg;

18.00

-64; -68; -72;-76; -80;-84;90;+90 kg;

2018 m. spalio 28 d.
Dalyvių akreditacija ir svėrimas adresu Ozo g.14a, Vilnius Lietuvos ryto arena
Dalyviai
Akreditacija/svėrimas
Komandos
9.00-10.00
Varžybos
Grupė
Dalyvauja
1

2

Preliminarios kovos
U17 komandų
U19 komandų
Merginų komandų
Suaugusių komandų
Veteranų komandų
Finalai
U17 komandų
U19 komandų
Merginų komandų
Suaugusių komandų
Veteranų komandų

Varžybų pradžia
diena/val.
11.00

15.00

Svorio kategorijos

-56;-64;-72;-80;+80 kg
-64;-72;-80;-90;+90 kg
-49;-57;-65;-74;+74 kg
-64;-72;-80;-90;+90 kg
-64;-72;-80;-90;+90 kg
-56;-64;-72;-80;+80 kg
-56;-64;-72;-80;+80 kg
-64;-72;-80;-90;+90 kg
-49;-57;-65;-74;+74 kg
-64;-72;-80;-90;+90 kg
-64;-72;-80;-90;+90 kg

III. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VADOVAVIMAS
Varžybas organizuoja Tarptautinė grappling federacija ir Lietuvos Graplingo federacija. Varžyboms vadovauja
IGF patvirtinta teisėjų kolegija.
IV. TAISYKLĖS
Varžybos vyks pagal IGF patvirtintas taisykles. http://www.grapplingfederation.com/rules
V. APDOVANOJIMAS
5.1 Varžybų nugalėtojai apdovanojami čempionų diržais ir medaliais, prizininkai medaliais. Apdovanojami
bus I; II ir III vietą užėmę sportininkai.
5.2 Varžybų komanda nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos taurėmis, komandos atstovai atitinkamo laipsnio
medaliais. Taurėmis apdovanojamos bus I; II ir III vietą užėmusios komandos, atitinkamo laipsnio medaliais komandų
sportininkai.

VI. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1 Dalyvio akreditacijos mokestis - 50 Eurų.; sportininkai turi atsiūsti į el.paštą info@grappling.lt užpildytą ir
pasirašytą registracijos licenciją ir fotografiją (Priedas Nr.1).
6.2 Komandos registracija – 100,00 Eurų; reikia užpildyti „komandos dalyvių paraišką“ (Priedas Nr.2).
6.3 Akreditacijos mokestis iki 2018 m. spalio mėn. 22 dienos turi būti sumokėtas į Lietuvos graplingo
federacijos banko sąskaitą:
Bankas: AB Luminor Bankas
Banko sąskaita: LT264010051001970289
SWIFT: AGBLLT2X
6.4 Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams apmoka komandiruojanti organizacija.
6.5 Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris. Varžybų metu bus
suteikta tik būtina pirma medicininė pagalba.
6.6 Varžybų dalyviams rekomenduotina turėti sveikatos draudimą.
VII. APGYVENDINIMAS
7.1Varžybų viešbučiai: čempionato organizatoriai rekomenduoja viešbutį Europa City Vilnius, adresu
J.Jasinskio g.14, Vilnius. Viešbučo kainos su pusryčiais ir vakariene vienai nakčiai:
Kambarys vienam asmeniui – 39,50 eur
Kambarys dviem asmenims – 53,00 eur
Kambarys trims asmenims – 76,50 eur
7.2 Tik iš šio viešbučio bus vykdomi pervežimai viešbutis – arena – viešbutis. Viešbučio rezervacija būtina iki
2018 m. rugsėjo 15 d. Sportininkams, kurie apsigyvens kituose viešbučiuose, pervežimo paslauga viešbutis – arena – viešbutis
nebus teikiama.
7.3 Čempionato dalyvių pervežimas oro uostas-viešbutis-oro uostas 20,00 eur/žmogui. Dalyvių pervežimas
viešbutis-arena-viešbutis 20,00 eur/žmogui už visas dienas, pervežimai bus vykdomi tik iš/į viešbučio Europa City Vilnius.
Visas pervežimo paslaugas reikia užsakyti ir sumokėti iš anksto el.paštu info@grappling.lt iki 2018 m. spalio 22 d.
Už paslaugą turi būti sumokėtą į Lietuvos graplingo federacijos banko sąskaitą:
Bankas: AB Luminor Bankas
Banko sąskaita: LT264010051001970289
SWIFT: AGBLLT2X
VIII. VIZOS
Dėl iškvietimų vizoms gauti sportininkai arba jų atstovai turi kreiptis į Lietuvos graplingo federaciją el. paštu
info@grappling.lt ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 1 d. Vardiniams iškvietimams gauti yra papildomų sąlygų.
IX. REGISTRACIJA
9.1 Dalyvių skaičius neribojamas. sportininkai turi atsiūsti į el.paštą info@grappling.lt užpildytą ir
pasirašytą registracijos licenciją ir fotografiją (priedas Nr.1) iki 2018 m. spalio mėn. 22 d.
9.2 Komandoms, norinčios dalyvauti komandinėse varžybose, reikia užpildyti „komandos dalyvių paraišką“
(priedas Nr.2).
9.3 Sportininkai neužsiregistravę iki 2018 m. spalio 22 d. varžybose dalyvauti negalės.
9.4 Nepilnamečių dalyvio licencijos- registracijos kortelėse turi būti parašas tėvų ar globėjų.
9.5 Treneriai, komandų vadovai turi atsiūsti į el.paštą info@grappling.lt užpildytą anketą (priedas Nr.3) ir
fotografiją iki 2018 m. spalio mėn. 22 d.
9.6 Spaudos atstovams akreditacijai būtina užpildyti „spaudos atstovo anketą“ (priedas Nr.4) pridėti fotografiją
ir atsiūsti į el.paštą info@grappling.lt

Informacija E-mail: grapplingfederation@gmail.com , tel. Nr. +370 64561005; +37068502228 (Viber, WhatsApp )

