
 

 
TVIRTINA:   

Lietuvos grapplingo federacijos                      

Prezidentas Adrijus Kupstas                    

                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

LIETUVOS MOKINIŲ GRAPPLING  

GI/ NOGI  IMTYNIŲ PIRMENYBĖS U9; U13; U17 

NUOSTATAI 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Populiarinti Grappling sportą, tobulinti grappling sportininkų meistriškumą 

 

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

Varžybos vyks 2020 m. balandžio 18 d. Ukmergės technologijos ir verslo mokyklos sporto 

komplekso salėje, adresu Kauno g. 108, Ukmergė. 
Dalyvių svėrimas nuo 9.00 iki 10.00 val. (Turėti registracijos kortelės ir galiojantį dokumentą). 

Varžybų pradžia 11.00 val. 

Pasibaigus svėrimo laikui, dalyviai registruojami nebus! 

Visi sportininkai privalo dalyvauti varžybų atidarymo ceremonijoje ! 

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI 

 

Varžybos asmeninės 

 

 Balandžio 18 d. Disciplina NoGi (be kimono) 

Grupė  

Dalyvauja 

Svėrimas-

registracija 

varžybų 

dieną 

Varžybų 

pradžia 

 

Svorio kategorijos 

1 U-17, mergaitės, g. 2003 ir 

jaunesnės  

9.00-10.00 11.00 -26;-29;-33;-37;-41;-

47;-53;-61;-69;+69 kg 

2 U-9, vaikai, g. 2011 m. ir 

jaunesni 

9.00-10.00 11.00 -22;-25;-28;-32;-36;-

40;-44; +44 kg 

3 U-13, jaunučiai (berniukai) 2007 

m. ir jaunesni 

9.00-10.00 11.00 -28;-32;-36;-40;-44;-

48;-52;-58; +58 kg 

4 U-17, jaunimas (vaikinai), g. 

2002m. ir jaunesni 

9.00-10.00 11.00 -36;-40;-44;-48;-52;-

58;-64;-72;-80; +80 kg 

5 Dėl absoliutaus nugalėtojo vardo 

(vaikinai) 

13.00–13.30 14.00 Bendra 

6 Dėl absoliutaus nugalėtojo vardo 

(mergaitės) 

13.00–13.30 14.00 Bendra 

Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja du dalyviai jie perkeliami į aukštesnę svorio 

kategoriją. Absoliučioje kategorijoje gali dalyvauti tik svorio kategorijų prizininkai.  

 

 

Balandžio 18 d. Disciplina Gi (su kimono) 

Grupė  

Dalyvauja 

Svėrimas-

registracija 

varžybų 

dieną 

Varžybų 

pradžia 

 

Svorio kategorijos 

1 U-17, mergaitės, g. 2003 ir 

jaunesnės  

9.00-10.00 

13.00–13.30 

15.00 -26;-29;-33;-37;-41;-

47;-53;-61;-69;+69 kg 

2 U-9, vaikai, g. 2011 m. ir 9.00-10.00 15.00 -22;-25;-28;-32;-36;-



jaunesni 13.00–13.30 40;-44; +44 kg 

3 U-13, jaunučiai (berniukai) 2007 

m. ir jaunesni 

9.00-10.00 

13.00–13.30 

15.00 -28;-32;-36;-40;-44;-

48;-52;-58; +58 kg 

4 U-17, jaunimas (vaikinai), g. 

2003m. ir jaunesni 

9.00-10.00 

13.00–13.30 

15.00 -36;-40;-44;-48;-52;-

58;-64;-72;-80; +80 kg 

5 Dėl absoliutaus nugalėtojo vardo 

(vaikinai) 

16.00–16.30 17.00 Bendra 

6 Dėl absoliutaus nugalėtojo vardo 

(mergaitės) 

16.00–16.30 17.00 Bendra 

Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja du dalyviai jie perkeliami į aukštesnę svorio 

kategoriją. Absoliučioje kategorijoje gali dalyvauti tik svorio kategorijų prizininkai. 

 

IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS 

Varžyboms vadovauja LGF patvirtinta teisėjų kolegija,varžybų vyr. teisėjas Dainius Burokas, 

varžybų sekretorius Rolandas Lukoševičius, varžybų organizatorius- komendantas Artūras Sakas 

 

V. TAISYKLĖS 

Varžybos vyks pagal IGF patvirtintas taisykles. http://www.grapplingfederation.com/rules 

  

VI. APDOVANOJIMAS 

Asmeninių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir 

diplomais 

 

VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Dalyvio licencijos- registracijos kortelės mokestis: 10 eur., norintys dalyvauyti abiejuose 

disciplinose (GI ir NoGi) moka – 15 eur.  

Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams apmoka komandiruojanti organizacija. 

Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris. 

Rekomenduojame varžybų dalyviams turėti sveikatos draudimą. 

Varžybos vyks ant 3 tatamių, tatamio dydis 5x5 

 

VII. REGISTRACIJA 

Dalyvių skaičius neribojamas. Registracija  www.grappling.lt  iki 2020 m. balandžio mėn. 17 d. 

20.00 val.Visi dalyviai užsiregistravę į  el. p. gaus dalyvio kortelę, kurią turi atsispausdinti ir 

pateikti varžybų dieną. Sportininkai neužsiregistravę išanksto, turės galimybę registruotis varžybų 

dieną. Sportininkai neužsiregistravę iš anksto (neturintys registracijos kortelės) varžybų dieną už 

vieną discipliną (Gi arba NoGi) moka 20 eur. Už abi disciplinas (GI ir NoGi) – 30 eur. 

Nepilnamečių dalyvio licencijos- registracijos kortelės turi būti parašas tėvų ar globėjų. 

Informacija E-mail: lietuvosgrapplingfederacija@gmail.com , tel. Nr. +370 64561005  

Pastabas: Registracijos mokestis mokamas atvykus į varžybas arba  į banko sąskaitą:  

Lietuvos graplingo federacijos  
Bankas:  Luminor Bank AS;   

Banko sąskaita: LT264010051001970289;  

SWIFT: AGBLLT2X 

 

http://www.grapplingfederation.com/rules
http://www.grappling.lt/

