
TVIRTINA: 

Lietuvos graplingo federacijos 

Prezidentas Kęstutis Smirnovas                                                                                                                                                                                                                                                         

 

LIETUVOS ATVIROSIOS GRAPPLING  GI/NOGI  TAURĖS PIRMENYBĖS 

NUOSTATAI 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Populiarinti Grappling sportą, tobulinti grappling sportininkų meistriškumą 

 

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

Varžybos vyks 2023 m. kovo 18 d Panevėžio Lengvosios atletikos manieže (Liepų al. 4, Panevėžys.)   

Dalyvių svėrimas nuo 9.00 iki 10.00 val. (Turi pateikti licenciją- registracijos kortelę ir oficialų dokumentą). 

Pasibaigus svėrimo laikui, dalyviai sveriami  nebus! 
Varžybų pradžia 11.00 val. Visi sportininkai privalo dalyvauti varžybų atidarymo ceremonijoje ! 

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI 

Varžybos asmeninės ir komandinės 

 Kovo 18 d. Disciplina NoGi (be kimono) 

Grupė  

Dalyvauja 

Svėrimas-registracija 

varžybų dieną 

Varžybų 

pradžia 

 

Svorio kategorijos 

1 Mergaitės  

U13,2010 m. ir jaunesnės 

9.00-10.00 11.00 -26;-29;-33;-37;-41;-47;-53;-61; +61kg 

2 Merginos  

2009 m. ir vyresnės 

9.00-10.00 11.00 -47;-53;-61;-69;+69 kg 

3. Berniukai  

U9, 2014 m. ir jaunesni 

9.00-10.00 11.00 -22;-25;-28;-32;- 36;- 40;-44;-48;-52;-

58;+58 kg 

4. Berniukai 

U11, 2012-2013 m.  

9.00-10.00 11.00 -32;- 36;- 40;-44;-48;-52; 

-58; -64;+64 kg; 

5. Berniukai 

U13, 2010-2011 m. 

9.00-10.00 11.00 -36;-40;-44;-48;-52;-58;-64;-72; +72 

kg 

6. Berniukai 

U15, 2008-2009 m. 

9.00-10.00 11.00 -44;-48;-52;-58; -64;- 72;-80;+80 kg; 

7. Vaikinai 

U17, 2006-2007 m. 

9.00-10.00 11.00 -52;-58;-64;-72;-80;-90;+90 kg 

8. Suaugusieji (vyrai) 

2005 m. ir vyresni 

9.00-10.00 11.00 -64;-72;-80;-90;+90 kg 

9. Meistrai 1988 m. ir vyresni 9.00-10.00 11.00 -80; +80 kg 

Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja  vienas ar du dalyviai jie gali būti perkeliami į aukštesnę svorio 

kategoriją.  

Kovo 12 d. Disciplina Gi (su kimono) 

Grupė  

Dalyvauja 

Svėrimas-registracija 

varžybų dieną 

Varžybų 

pradžia 

 

Svorio kategorijos 

1. Mergaitės  

U13,2010 m. ir jaunesnės 

9.00-10.00 

13.00-13.30 

15.00 -26;-29;-33;-37;-41;-47;-53;-61; 

+61kg 

2. Merginos  

2009 m. ir vyresnės 

9.00-10.00 

13.00-13.30 

15.00 -47;-53;-61;-69;+69 kg 

3. Berniukai  

U9, 2014 m. ir jaunesni 

9.00-10.00 

13.00-13.30 

11.00 -22;-25;-28;-32;- 36;- 40;-44;-48;-

52;-58;+58 kg 

4. Berniukai 

U11, 2012-2013 m. 

9.00-10.00 

13.00-13.30 

15.00 -32;- 36;- 40;-44;-48;-52; 

-58; -64;+64 kg; 

5. Berniukai 

U13, 2010-2011 m. 

9.00-10.00 

13.00-13.30 

15.00 -36;-40;-44;-48;-52;-58;-64;-72; +72 

kg 

6. Berniukai 

U15, 2008-2009 m. 

9.00-10.00 

13.00-13.30 

15.00 -44;-48;-52;-58; -64;- 72;-80;+80 kg; 

7. Vaikinai 

U17, 2006-2007 m. 

9.00-10.00 

13.00-13.30 

15.00 -52;-58;-64;-72;-80;-90;+90 kg 

8. Suaugusieji (vyrai) 

2005 m. ir vyresni 

9.00-10.00 

13.00-13.30 

15.00 -64;-72;-80;-90;+90 kg 

9. Meistrai 1987 m. ir vyresni 9.00-10.00 

13.00-13.30 

15.00 -80; +80 kg 

Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja vienas ar du dalyviai jie gali būti perkeliami į aukštesnę svorio 

kategoriją.  

 

 



IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS 

Varžyboms teisėjauja patvirtinta teisėjų komanda.  

 

V. TAISYKLĖS 

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

  

VI. APDOVANOJIMAS 

Asmeninių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. Abiejų disciplinų asmeninių 

varžybų nugalėtojai, amžiaus grupėse merginos, U17(vaikinai) ir suaugę (vyrai) tampa LGF rinktinių nariais. 

Komandos nugalėtojos apdovanojamos trijose amžiaus grupėse, I grupė – mergaitės ir merginos; II grupė – U9, 

U11, U13, U15  berniukai, III grupė – U17, suaugę vyrai ir veteranai vyrai, trys klubai surinkę daugiausia taškų–

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.). Jeigu svorio kategorijoje lieka vienas sportininkas ir/ar 

sportininkas neturi nei vienos kovos jo kaip prizininko taškai netraukiami į komandos bendrą rezultatą. 

 

VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Dalyvio licencijos- registracijos kortelės mokestis vienai disciplinai - 20 eur. 

Mokestis mokamas į Lietuvos graplingo federacijos banko sąskaitą: Bankas:  Luminor Bank AS;  Banko sąskaita: 

LT264010051001970289; SWIFT: AGBLLT2X 

 (Paskirtyje rašome: Dalyvio mokestis, disciplina (Gi ; NoGi ) dalyvio vardas ir pavardė) 

 

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 2023 m. kovo mėn. 16 d. 21.00 val.  

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

asmens dokumentu.  

Sportininkai neužsiregistravę iš anksto ir/ar nesumokėję dalyvio mokesčio, varžybų dieną į varžybas nebus 

registruojami.  

Jeigu sportininkas svėrimo metu viršijus svorį, kuriame registravosi į varžybas, į aukštesnę svorio kategoriją bus 

keliamas tik sumokėjęs 10-ies eurų papildomą mokestį, priešingu atvejų bus užskaitytas pralaimėjimas!  

Sumokėtas dalyvio mokestis negražinamas.   

Nepilnamečių dalyvio licencija- registracijos kortelė turi būti parašyta tėvų ar globėjų ir trenerio. 

 

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

 

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

