
XV-ASIS LIETUVOS SAMBO IMTYNIŲ PREZIDENTO PRANCIŠKAUS EIGMINO 

TARPTAUTINIS MEMORIALAS 

 

N U O S T A T A I 

 

 
2022, Vilnius                                

I. Tikslas: 

- prisiminti Lietuvos SAMBO pradininką,  pirmąjį LSIF prezidentą dr. Pranciškų Eigminą; 

- populiarinti SAMBO sportą jaunimo tarpe; 

- kelti jaunųjų sportininkų meistriškumą, ruošiantis sekančiam sezonui; 

- spręsti moksleivių, studentų  užimtumo problemas; 

- plėtoti tarptautinius draugystės ryšius.  

 

II. Vieta ir laikas: 

8 d. Teisėjų, trenerių seminaras  (gruodžio 8 - 9 d. 12:00 -17:00 val.) 

Varžybos vykdomos Langvosios atletikos manieže, Žemaitės 6, Vilniuje,  gruodžio 09-11 d: 

- 9 d. – atvykimas, registracija, 12:00-16:00, svėrimas 17:00-18:00 val., (Žemaitės 6, Vilniuje)  

- 10 d. – svėrimas (dalyvių iš Lietuvos) 8:00-9:00 val.,  varžybų atidarymas 11:00 val. 

- 11 d. –  pradžia 11:00 val. , ekskursija po šventinį Vilnių. 

 

III. Dalyviai: - vaikinai, merginos gimę 2002 – 2006 m. Lietuvos sportininkai privalo turėti 2022 m. 

LSF licenciją ir susimokėti startinį mokestį 10 EUR. 

Svėrimas ir dalyvių registracija: vykdoma gruodžio 9 d. 17:00 – 18:00 Žemaitės 6 Vilniuje. 

Svėrimas vyks sekančiose svorių kategorijose: jaunimo moterų – 50, 59, 72, +72 kg (M)  

                  Jaunimo vyrų -58, 64, 71, 79, 88, +88 kg (V) ir  +64kg (kadetai berniukai 2006-09 m.g.) 

- 71; 88 kg  Kovinio SAMBO  ir absoliutaus sv. Kat. +72kg moterim  ir +88 vyram 

 

IV. Vykdymo sąlygos: - varžybos vykdomos remiantis tarptautinėmis SAMBO taisyklėmis. 

Varžybų sistema nustatoma varžybų dieną, komandų atstovų ir teisėjų  pasitarime.  

 

V. Paraiškos: - paraiškos pateikiamos iki svėrimo, būtina gydytojo viza. Dalyviai privalo turėti 

asmens dokumentus, bei sveikatos draudimą. Paraiškos nakvynei, pateikiamos varžybų 

organizatoriams iki gruodžio 05 dienos. Nakvyne pasirūpina organizatoriai. 

 

VI. Apdovanojimai: - varžybų prizininkai apdovanojami turnyro medaliais, nugalėtojai - taurėmis. 

Komandos prizininkės – taurėmis. 

 

VII. Turnyro organizatoriai: - Lietuvos sambo federacija, Vilniaus miesto sambo imtynių federacija, 

S/k. “ARDAS”, “ARĖJAS” 

 

Varžybų organizatoriai kviečia dalyvauti .......………………….. sportininkų, 1 – komandos vadovą, 

1 – teisėją. 

 

Adresas kontaktui : Žemaitės-6, Vilnius,  mob. Tel.: +370 686 67323; +370 65450101 

 El. paštas: -  info@sambo.lt;  

  
LSF prezidentas     Eduardas Rudas 

mailto:info@sambo.lt

