
 

 

 

 

  

LIETUVOS SAMBO   LITHUANIAN SAMBO 

FEDERACIJA     FEDERATION 
  

  

 

 

Miestų ir rajonų savivaldybių  

kūno kultūros ir sporto skyriams,  

sporto mokykloms, klubams 

 

2022.03.15 Nr.  

  Nr.  

   

 

LIETUVOS SPORTINIO SAMBO (vyrų, moterų), 

KOVINIO SAMBO (tik vyrų)   

ČEMPIONATŲ NUOSTATAI 

 

1. Varžybų tikslas - populiarinti sambo sportą, kelti sportininkų meistriškumą bei išaiškinti stipriausius 

sportininkus atstovausiančius Lietuvą Europos ir pasaulio čempionatuose. 

2. Varžybos vyks balandžio 01-03 d. – LSC sporto komplese „Druskininkai“, Čiurlionio 115A, 

Druskininkai. 

  balandžio 1 d. atvykimas ir akreditacija – 18:00 val. 

balandžio 2 d. sportinio SAMBO (vyr., mot.)  pradžia – 11:00 val.  

  balandžio 2 d.       -  kovinio SAMBO (vyrai)  – 15:00 val.  

3. Varžybų vyr. teisėjas – Feliksas Jankauskas (Kaunas), vyr. sekretorius – Andrius Borisevič (Vilnius). 

4. Dalyviai - čempionate leidžiama dalyvauti vyrams ir moterims ne jaunesniems kaip 2006 m. gimimo. 

Sportininkams neturintiems 18 metų, gimusiems 2004-2006 metais reikalinga trenerio ir gydytojo spec. 

viza. Sportininkai privalo turėti galiojančius medicininio patikrinimo ir tapatybę patvirtinantį dokumentą su 

nuotrauka. Kovinės SAMBO varžybose leidžiami dalyvauti tik vyrai kuriems sukako 18 metų.  

Sportininkai leidžiami dalyvauti tik su metine Lietuvos sambo federacijos licencija. Licencijos kaina – 

mokant iš anksto /pavedimu/ 10,00  EUR, registruojantis renginio dieną /arba gaminant naują kortelę/ – 

15,00 EUR. 

5. Svorio kategorijos:  vyrams -    58, 64, 71, 79, 88, 98 ir virš 98 kg.    

                                    moterims -   50, 54, 59, 65, 72, 80 ir virš 80kg.   

Dalyviams leidžiamas 2 kg viršsvoris. 

Dalyviai sveriami: - balandžio 2 d. nuo 9:00 iki 10:00 val. sportinis SAMBO;         

                              -  balandžio 2 d.  nuo 12:00 iki 13:00 val. kovinis SAMBO.  

   /dalyvių registracija balandžio 2 d. nuo 8:00 val./ 

7. Išankstines paraiškas prašome atsiųsti iki kovo 30 d., info@sambo.lt  

Paraiškos su gydytojo viza priimamos iki svėrimo pradžios. Organizatoriai neatsako už dalyvių patirtas 

traumas varžybų metu. Rekomenduojama dalyviams turėti sveikatos draudimą. 

8. Visas išlaidas, susijusias su komandos dalyvavimu varžybose, padengia komandiruojanti organizacija. 

 Kam reikalinga nakvynė, prašome informuoti iki kovo 25 d. Nakvynės kaina 15 EUR. (su vakariene ir 

pusryčiais – 28 EUR)   

 
Varžybos vyks laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimo „DĖL AUKŠTO 

MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ IR PRATYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“  
 

 

 

Prezidentas        Eduardas Rudas 
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