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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

DOKUMENTAI: 

                   Prašymas (federacijos, asociacijos, sąjungos, klubo ir kt. sporto įstaigų) organizuoti 

grappling imtynių varžybas (ne vėliau kaip prieš 3 mėn.). 

1. Varžybų nuostatai 

2. Sutartis dėl salės nuomos. 

3. Varžybų teisėjų sąrašas, sudarytos teisėjų brigados ir teisėjavimo grafikas. 

4. Teisėjų kortelės 

5. Kovų protokolai 

6. Kovotojų registracijos sąrašas (su svoriu ir amžiumi) 

7. Varžybų rezultatų protokolas  

Pastaba: visi dokumentai turi būti patvirtinti LGF  

 

APDOVANOJIMAI: 

 

1. Sportininkams (diplomai, medaliai, taurės, diržai, prizai, t. t.); 

2. Rėmėjams, savivaldybės atstovams (taurės, padėkos, prisiminimo suvenyrai, t.t.) 

 

REKLAMA: 

 

Plakatai 

Skrajutės, lankstinukai 

Reklaminiai baneriai (į socialinius tinklalapius ir internetinius puslapius) 

Video klipas pristatantis varžybas 

TV reklama 

Radijo reklama 

Žiniasklaida (laikraščiai) 

Pastaba: reklamą darom pagal finansines galimybes 

 

BŪTINI ASMENYS: 

 

1. Varžybų komendantas 

2. Vyr. teisėjas 

3. Vyr. sekretorius 

4. Sekretorius pranešėjas 

5. Kilimo teisėjai (6-12 žmonių) 

6. Gydytojas; 

7. Registratoriai (2 žmonės) 

8. Apsaugos darbuotojai 2-4 asmenys (tvarkai prižiūrėti) 

9. 1-2 vaikinai arba valytoja su šluostėm, kilimams valyti 

10. Patalpų savininko paskirtas asmuo ( atsakingas už ūkinės dalies iškilusiomis 

problemomis spręsti – jei dingtų elektra, kad būtų galima greitai sutvarkyti. Arba bent 

jau turėti telefonų numerius žmonių atsakingų už salę ir jos funkcionalumą). 



 

 

REIKALINGA: 

 

1. Kilimai (2-4); 

2. Teisėjam staliukai ir kėdės (2-4) 

3. Rašikliai teisėjams 

4. Sekundomeriai (2-4) 

5. Pagrindinio sekretoriato stalas su 6 kėdėmis 

6. Registracijos (1-2) stalai su (2-4 )kėdėmis 

7. Svarstyklės (2-4), stalai prie svėrimo (2-4) ir kėdės (2-4)  

8. Garso aparatūra (su 2 mikrofonais) 

9. Kompiuteris su spausdintuvu 

10. Geriamas vanduo ir vienkartinės stiklinaitės ant teisėjų ir sekretoriato stalo; 

11. Kava, arbata užkandžiai teisėjams ir treneriams. 

12. Šluostės (2-4) kibirai (1-2) ( prireikus pavalyti imtynių kilimą, salėje kur prilaistyta 

vandens ir t.t ) 

 

 

 

VARŽYBŲ PROGRAMA 

1. Sportininkų paradas 

2. Himnas (jai nacionalinis čempionatas, oficialus  tarptautinis turnyras ar čempionatas) 

3. Sveikinimo žodis 

4. Atidarymo šou (šoka merginos ir  t.t.) 

5. Varžybų atidarymui skelbti kviečiamas LGF atstovas 

6. Atkrintamosios kovos 

7. Finalai  

8. Apdovanojimai 

9. Foto sesija 

10. Čempionų interviu TV 

Pastaba: programa sudaroma atsižvelgiant į varžybų reikšmingumą ir TV reikalavimus. 


