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Lietuvos graplingo federacijos 
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LIETUVOS JAUNIMO, JAUNIŲ, JAUNUČIŲ IR VAIKŲ  

GRAPPLING GI/NOGI  PIRMENYBĖS 

NUOSTATAI 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Populiarinti Grappling sportą, tobulinti grappling sportininkų meistriškumą 

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

Varžybos vyks 2021 m. gegužės 01 d. Ukmergės technologijos ir verslo mokyklos sporto 

komplekso salėje, adresu Kauno g. 108, Ukmergė.  

Varžybų pradžia 11.00 val. 

Visi sportininkai privalo dalyvauti varžybų atidarymo ceremonijoje ! 

Dalyvių svėrimas nuo 9.00 iki 10.00 val.  

(svėrimo metu pateikti apmokėtą licenciją- registracijos kortelę ir oficialų dokumentą su nuotrauka). 

Pasibaigus svėrimo laikui, dalyviai registruojami nebus! 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI 

Varžybos asmeninės ir komandinės 

 Balandžio 10 d. Disciplina NoGi (be kimono)  

Grupė  

Dalyvauja 

Svėrimas-registracija 

varžybų dieną 

Varžybų 

pradžia 

 

Svorio kategorijos 

1 Mergaitės 

U13,2008 m. ir jaunesnės 

9.00-10.00 11.00 26,29,33,37,41,47,+47 kg 

2 Merginos 

U19, 2002 m. ir jaunesnės 

9.00-10.00 11.00 41,47,53,61,69,+69 kg 

3 Berniukai 

U9, 2012 m. ir jaunesni 

9.00-10.00 11.00 22,25,28,32,36,40,44,+44 kg 

4 Berniukai 

U11, 2010-2011 m.  

9.00-10.00 11.00 25,28,32,36,40,44,48,+48 kg 

5 Berniukai 

U13, 2008-2009 m. 

9.00-10.00 11.00 36,40,44,48,52,58,+58 kg 

6 Berniukai 

U15, 2006-2007 m. 

9.00-10.00 11.00 44,48,52,58,64,72,+72 kg 

7 Vaikinai 

U19, 2002-2005 m. 

9.00-10.00 11.00 58,64,72,80,90,+90 kg 

Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja du dalyviai jie gali būti perkeliami į aukštesnę svorio kategoriją.  

 

Balandžio 10 d. Disciplina Gi (su kimono) 

Grupė  

Dalyvauja 

Svėrimas-registracija 

varžybų dieną 

Varžybų 

pradžia 

 

Svorio kategorijos 

1 Mergaitės 

U13, 2008 m. ir jaunesnės 

9.00-10.00 15.00 26,29, 33, 37, 41, 47, +47 kg 

2 Merginos 

U19, 2002 m. ir jaunesnės 

9.00-10.00 15.00 41,47, 53, 61,69, +69 kg 

3 Berniukai 

U9, 2012 m. ir jaunesni 

9.00-10.00 15.00 22,25,28,32,36,40,44,+44 kg 

4 Berniukai 

U11, 2010-2011 m.  

9.00-10.00 15.00 25,28,32,36,40,44,48,+48 kg 

5 Berniukai 

U13, 2008-2009 m. 

9.00-10.00 15.00 36,40,44,48,52,58,+58 kg 

6 Berniukai 

U15, 2006-2007 m. 

9.00-10.00 15.00 44,48,52,58,64,72,+72 kg 

7 Vaikinai 

U19, 2002-2005 m. 

9.00-10.00 15.00 58,64,72,80,90,+90 kg 

Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja du dalyviai jie gali būti perkeliami į aukštesnę svorio kategoriją.  

IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS 

Varžyboms teisėjauja patvirtinta teisėjų komanda. Varžybų vyr. teisėjas Dainius Burokas, 

 vyr. sekretorius Rolandas Lukoševičius. 

V. TAISYKLĖS 

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

  

http://www.grapplingfederation.com/rules


 

 

VI. APDOVANOJIMAS 

Asmeninių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. Komandos 

nugalėtojos apdovanojamos taurėmis. Taškus komandai duoda kiekvienas dalyvis (1 tšk.) ir sportininkai 

užėmę I-III vietas, skaičiuojami abiejų disciplinų rezultatai kartu: (I v.-7 tšk.; II v.-5 tšk.; III v.-3 tšk.). 

VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Dalyvio licencijos- registracijos kortelės mokestis - 15 eur., norintys dalyvauti abiejuose disciplinose (GI ir 

NoGi) moka -20 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 4 tatamių, tatamio dydis 5x5 

VII. REGISTRACIJA 

Dalyvių skaičius neribojamas. Registracija  www.grappling.lt  iki 2021 m. balandžio mėn. 30 d. 18.00 val. 

Visi dalyviai užsiregistravę į  el. p. gaus dalyvio kortelę, kurią turi atsispausdinti ir pateikti varžybų dieną. 

Sportininkai neužsiregistravę iš anksto, 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 licencija- registracijos kortelė turi būti parašyta tėvų ar globėjų ir trenerio. 

Informacija E-mail: lietuvosgrapplingfederacija@gmail.com , tel. Nr. +370 64561005; +37068502228 

Pastabas: Registracijos mokestis mokamas atvykus į varžybas arba  į Lietuvos graplingo federacijos banko 

sąskaitą: Bankas:  Luminor Bank AS;  Banko sąskaita: LT264010051001970289; SWIFT: AGBLLT2X 

 

VIII. VARŽYBŲ SPEC. SĄLYGOS DĖL COVID-19 PANDEMIJOS GRĖSMĖS 

REMIANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO SPRENDIMU 

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ IR PRATYBŲ ORGANIZAVIMO 

BŪTINŲ SĄLYGŲ 

1. varžybos vykdomos be žiūrovų; 

2. aukšto meistriškumo sportininkai (toliau – sportininkai) - apšilimo ir kovos metu nosį ir burną dengiančios 

apsaugos priemonės nedėvi. Kai nesportuoja, antidopingo pareigūnai, varžybų organizatoriai ir 

aptarnaujantis personalas viso renginio metu turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – 

kaukės). Komandų vadovai užtikrina, kad būtų laikomasi šio reikalavimo. 

3. varžybose dalyvaujantiems sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo 

specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams, teisėjams, antidopingo 

pareigūnams, organizatoriams ir aptarnaujančio personalui (toliau – kiti asmenys), bus sudaryta galimybė 

tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu  muilu ar 

dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos 

(rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę; 

4. į varžybų vietą nebus įleidžiami sportininkai, kiti asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

5. sportininkai, kiti asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turės palikti varžybų ir pratybų vietą ir jiems bus 

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju 

konsultacijai; 

6. sportininkai, kiti asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į varžybų vietą vykti negali; 

7. gavus informaciją, kad sportininkui, kitam asmeniui, nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso 

infekciją), apie tai bus informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis; 

8. panaudotas sporto inventorius ir priemonės bus valomos ir dezinfekuojamos; 

9.varžybų vietos valymas ir dezinfekcija bus atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai 

sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 

virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf ); 

10. sportininkai (kai jie nesportuoja) ir kiti asmenys turi būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis ir laikytis 

ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių. 

Kiekvienas asmuo privalo elgtis sąmoningai ir atsakingai bei laikytis visų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų. 

http://www.grappling.lt/
https://bit.ly/3mWbxzf

