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დებულება
2019 წლის მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონის
ლუხუმ ჩხვიმიანის სახელობის
I-ლი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში
2005-06. წ.დ. და 2007-08 წ.დ. შორის ( პირად გუნდური)

.

……

1.შეჯიბრების მიზანი და ამოცანები

….

ა). ძიუდოისტთა ოსტატობის ამაღლება
ბ) პრესპექტიული და ნიჭიერი ძიუდოისტების გამოვლენა
გ) ძიუდოს პოპულარიზაცია სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში
2.შეჯიბრების ორგანიზატორები

.

სამეგრელო ზემო სვანეთის ძიუდო-სამბოს ფედერაცია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ.ი სპორტულ დაწესებულებათა მართვის
ცენტრი, საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციის მიერ დამტკიცებული
მსაჯთა კოლეგია
3. შეჯიბრების ჩატარების დრო და ადგილი.
შეჯიბრი ჩატარდება 2020 წლის 25-26 აპრილს, ზუგდიდი სპორტული დარბაზი
აღმაშენებლის 222. გუნდების ჩამოსვლა 2020 წ 24 აპრილი , აწონვები ჩატარდება 2020
წლის 24-25 აპრილს.

15სთ-დან 18სთ-მდე, შეჯიბრი დაიწყება 11 სა-თზე, გუნდების

უკან დაბრუნება 27 აპრილს.
4.წონითი კატეგორიები

25.04.20 წ

2005-06 წ.დ. 42-46-50- 55- 60-66-73-81-+81

26.04.20 წ. 2007-08-წ.დ
წონაში დაშვება 1 კგ

29- 32-34-38-42-46-50-55-60-66-+66
.

5.შეჯიბრების ხარჯები გუნდების მიღების პირობები.
ა) მონაწილე გუნდები ვალდებული არიან წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები
ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა,პირადობის მოწმობის გარეშე სპორტსმენი
შეჯიბრზე არ დაიშვება.
გ),სპორტცმენთა ბინის, კვების, მგზავრობის ხარჯებს გაიღებს მიმავლინებელი
ორგანიზაცია, თითეულ სპორტსმენზე სასტარტო შენატანი 10 ლარი.
დ) შეჯიბრი ჩატარდება ძიუდოს ახალი საერთაშორისო წესების მიხედვით.
1-2-3 ადგ. გასული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან თასებით,მედლებით
დიპლომებით და სპონსორებისაგან დაწესებული პრიზებით .1-2-3 ადგ გასულ
გუნდებს გადაეცემა ორგანიზატორებისაგან სპეციალურად დაწესებული პრიზები.……
შენიშვნა:
msajebisa da teqnikuri momsaxureobis xarjebs gaiRebs სამეგრელო-ზემო
სვანეთის ძიუდოს ფედერაცია.
გუნდი წარმოდგენილი უნდა იყოს , მწვრთნელ -წარმომადგემლითა და
მწვრთნელით,
დებულება ითვლება ოფიციალურ მოწვევად ტურნირზე.

.

საორგანიზაციო კომიტეტი.
საკონქტატო პირი
შეჯიბრების მთ მსაჯი

ბადრი გახოკიძე

599 96-67-15

მაიზერ ჯაფარიძე

597 54-84-84

სასტარტო შენატანი გთხოვთ ჩარიცხოთ რეგიონალური ძიუდოს ფედერაციის
ანგარიშზე.
მონაწილე გუნდების საყურადღებოდ, განაცხადი გუნდების მონაწილეობაზე
გთხოვთ გამოაგზავნოთ წინასწარ ერთი კვირით ადრე, ფედერაციის ელექტრონულ
ფოსტაზე. E-mail szs-judo.zugdidi@mail.ru
……

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება

ზუგდიდში

გისურვებთ წარმატებულ ასპარეზობას
ზუგდიდი 2020 წელი
ვითიბი ბანკი ჯორჯია
სამეგრელო-ზემო სვანეთის ძიუდო-სამბოს ფედერაცია
საინდიფიკაციო კოდი
ანგარიშის ნომერი
ბანკის კოდი
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