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IGF TEISĖJŲ  ATESTAVIMO IR KATEGORIJŲ SUTEIKIMO 

NUOSTATAI 

 

I. Nuostatų paskirtis 

 Siekiant užtikrinti, kad varžybos vyktų sklandžiai ir nekiltų abejonių dėl kovos metu teisėjų 

priimtų sprendimų, kiekvienas IGF teisėjas turi atitikti pateiktus reikalavimus atitinkamai teisėjo 

kategorijai įgyti. 

Šie teisėjų atestavimo ir kategorijų suteikimo nuostatai (toliau – nuostatai) nurodo 

Tarptautinės graplingo federacijos (toliau – IGF) teisėjų kvalifikacines kategorijas ir nustato teisėjų 

atestavimą ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką. Nuostatai neprieštarauja IGF įstatams, 

varžybų taisyklėms ir atitinka federacijos normoms. 

 
II. Teisėjų kvalifikacinių kategorijos ir jų suteikimo kriterijai 

Teisėjo asistentas - suteikiama asmeniui, kuris susipažinęs su sporto šaka ir varžybų 

taisyklėmis bei moka naudotis kompiuterine varžybų programa. Teisėjo asistentas padeda prie 

teisėjo stalo naudotis kompiuterine įranga, atlieka techninius darbus, yra atsakingas už varžybų 

programos pildymą ir jos priežiūrą bei vykdo kitas teisėjo nurodytas užduotis.  

Kandidatas į teisėjus – suteikiama asmeniui pradedančiam teisėjauti varžybose, išklausius 

įvadinį seminarą. Kandidatas į teisėjus turi suprasti sporto šakos pagrindus ir varžybų taisykles. Į šią 

kategoriją gali pretenduoti ne jaunesni nei 15 metų asmenys. 

Teisėjo kategorija – suteikiama asmeniui turinčiam ne mažesnę kaip 1 metų teisėjavimo 

praktiką ir teisėjavus ne mažiau kaip penkiose federacijos suorganizuotose varžybose, bei gavus 

teigiamus įvertinimus, būti išklausius ne mažiau kaip du seminarus, išlaikyti kategorijos suteikimo 

testą (70% teisingų atsakymų), bei atlikti praktines užduotis. Teisėjas turi būti išmanantis sporto 

šakos pagrindus, mokantis varžybų taisykles, turintis teisėjavimo praktiką miesto, šalies varžybose. 

Į šią kategoriją gali pretenduoti ne jaunesni nei 16 metų asmenys. Kategorija suteikiama 2 metams. 

Nacionalinė teisėjo kategorija – suteikiama asmeniui turinčiam ne mažesnę kaip 2 metų 

teisėjavimo praktiką ir teisėjavus ne mažiau kaip dešimtyje federacijos suorganizuotų varžybų bei 

gavus teigiamus įvertinimus, būti išklausius ne mažiau kaip keturis seminarus, išlaikyti kategorijos 

suteikimo testą (80% teisingų atsakymų), bei atlikti praktines užduotis. Nacionalinės kategorijos 

teisėjas turi būti gerai išmanantis sporto šakos pagrindus, gerai suprantantis varžybų taisykles, gerai 

teoriškai ir metodiškai pasirengęs vadovauti teisėjų brigadai, turintis teisėjavimo praktiką miesto, 

šalies varžybose. Į šią kategoriją gali pretenduoti ne jaunesni nei 18 metų asmenys. Kategorija 

suteikiama 4 metams. 

Tarptautinė teisėjo kategorija – suteikiama asmeniui turinčiam ne mažesnę kaip 4 metų 

teisėjavimo praktiką ir teisėjavus ne mažiau kaip dvidešimtyje federacijos suorganizuotų varžybų 

bei gavus teigiamus įvertinimus, būti išklausius ne mažiau kaip aštuonis seminarus, išlaikyti 

kategorijos suteikimo testą (90% teisingų atsakymų), bei atlikti praktines užduotis. Tarptautinės 

kategorijos teisėjas turi būti labai gerai išmanantis sporto šakos pagrindus, labai gerai suprantantis 

varžybų taisykles, labai gerai teoriškai ir metodiškai pasirengęs vadovauti varžyboms, turintis 

teisėjavimo praktiką miesto, šalies ir tarptautinėse varžybose. Turi mokėti nors vieną užsienio kalbą 

(pageidautina anglų kl.). Į šią kategoriją gali pretenduoti ne jaunesni nei 21 metų asmenys. 

Kategorija suteikiama 4 metams. 

Teisėjo kategorijų patvirtinimui išduodama atitinkama veiklos licencija. 



 

 

 

III. Teisėjų atestavimo ir kategorijų suteikimo tvarka 

Asmuo norintis išsilaikyti ar prasitęsti kategoriją turi registruotis į seminarą (vardas, 

pavardė, gimimo data, miestas, šalis ir atstovaujama sporto organizacija) ir užpildyti prašymą dėl 

atitinkamos teisėjo kategorijos išsilaikymo, pateikti visus reikalingus dokumentus ir kitus įrodymus 

numatytus suteikimo kriterijuose. Seminaro metu išsprendžia testą ir atlieka praktines užduotis. 

Teisėjų kolegija įvertina ir teikia rekomendaciją IGF prezidentui, kad suteiktų atitinkamą kategoriją. 

IGF Teisėjų kolegija kiekvienais metais organizuoja ne mažiau kaip vieną IGF teisėjų 

seminarą, kuriame vykdomi teisėjų bendruomenės narių atestavimas dėl teisėjų kategorijos 

suteikimo ar pratęsimo. Teisėjo kolegija kiekvieną kandidatą įvertina ar jis atitinka suteikimo 

kriterijų reikalavimus. Kai kandidatas įvykdo visus reikalavimus (teisingai išlaiko testą ir įvykdo 

praktines užduotis), Teisėjų kolegija teikia rekomendaciją IGF prezidentui, kad suteiktų atinkamą 

kategoriją. 

Teisėjams kategorijas suteikia ir kategorijos patvirtinimo veiklos licencijas išduoda IGF 

prezidentas atsižvelgdamas į teisėjų kolegijos rekomendacijas. IGF prezidentas gali išimties tvarka 

suteikti kategorijas ir išduoti veiklos licenciją ir be IGF teisėjų kolegijos rekomendacijos tuo atveju, 

kai asmuo atitinka kategorijos suteikimo kriterijų reikalavimus ir pateikia prašymą dėl kategorijos 

suteikimo. 

Išimtinais atvejais, įvertinus teisėjo teisėjavimo patirtį kitose kovos menų federacijose, IGF 

teisėjų kolegija gali rekomenduoti IGF prezidentui suteikti ir aukštesnę teisėjo kategoriją, peršokant 

žemesnes kategorijas jeigu asmuo atitinka kategorijos suteikimo kriterijų reikalavimus, išskyrus 

tarptautines kategorijas. 

 

IV. Kategorijos praradimas ir atstatymas 

  Metus ir daugiau nevykdant teisėjavimo veiklos, kategorijos veiklos patvirtinimo licencija – 

sustabdoma.  

Norint teisėjauti po ilgesnės nei vienerių metų pertraukos, teisėjas turi teisę atstatyti 

anksčiau turėtą kategoriją teigiamai išlaikant tos kategorijos atitinkantį suteikimo testą ir atlikus 

nurodytą praktinę užduotį. Neišlaikius testo asmuo perkeliamas į viena pakopa žemesnę teisėjų 

kategoriją. Praėjus metų terminui asmuo turi teisę pakartotinai laikyti aukštesnės teisėjų kategoriją. 

 

V. Teisėjų vertinimas varžybose 

Teisėjų teisėjavimo vertinimas turi būti atliekamas kiekvienų varžybų metu. Vertinimą turi 

atlikti varžybų vyr. teisėjas, įrašant įvertinimą į duomenų banką. Teisėjų teisėjavimo vertinimas 

atliekamas vadovaujantis patvirtinta teisėjų vertinimo sistema. 

 

VI. Baigiamosios nuostatos 

Nuostatai patvirtinti IGF prezidento. Reikalui esant, atsižvelgiant į suformuotą ir 

besiformuojančią pasaulinę graplingo teisėjavimo praktiką, gali būti keičiami. Pakeitimai galimi 

apsvarsčius teisėjų kolegijoje bei patvirtinus federacijos prezidentui. 

Dėl nuostatų papildymo, pakeitimo, pažeidimo reikia raštu kreiptis į Teisėjų kolegiją arba 

IGF prezidentą. Gautas kreipimasis svarstomas teisėjų kolegijos eiliniame ar neeiliniame posėdyje. 

Apie priimtus sprendimus informuojamas federacijos prezidentas bei pareiškėjas.  

 

 

 


