
 
Miestų ir rajonų savivaldybių kūno kultūros                   2022 rugpjūčio 31 d.         

ir sporto skyriams, sporto klubams. 

   

   
LIETUVOS SAMBO MEISTRŲ-VETERANŲ  

ATVIRO  ČEMPIONATO 

NUOSTATAI 

 
1. Varžybų tikslas: populiarinti SAMBO sportą, kelti sportininkų meistriškumą bei 

išaiškinti stipriausius sportininkus. 

2. Varžybų vieta: varžybos ant smėlio -  prie Palangos tilto /esant blogoms oro 

sąlygoms ( stiprus vėjas, lietus ir kt. ), varžybos vyks sporto slėje, Daukanto g. 33. 

3. Varžybų  pradžia: rugsėjo 18d. 12:00 val. 

4. Varžybų  vyr. teisėjas: Feliksas  Jankauskas  (Kaunas), vyr. sekretorius –  Karolina 

Šapokaitė (Vilnius). 

5. Dalyviai: meistrų - veteranų čempionate leidžiama dalyvauti vyrams  ne jaunesniems 

kaip 35 m. amžiaus. Sportininkai privalo turėti galiojančius medicininio patikrinimo ir 

tapatybę patvirtinantį  dokumentą su nuotrauka.  

6. Svorio kategorijos: meistrų-veteranų: 64, 71, 79, 88, 98, ir virš 98 kg.  

 Dalyviams leidžiamas 2kg viršsvoris. 

7. Dalyvių svėrimas ir akreditacija: rugsėjo 17 d.  nuo 15:00 iki 17:00 val.; rugsėjo 

18d. nuo 10:00 iki 11:00 val. 

8. 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. 

9. Dalyvio starto mokestis – 10 EUR 

10. Dalyvių atvykimas į sportinę stovyklą – rugsėjo 16 d. nuo 15:00 val. 

11. Apgyvendinimas: nakvynė su 3 kartų maitinimo kaina – 30 EUR parai. Nakvynės 

registracija iki rugpsėjo  12 d. (tel. +370 61410288, Ernestas Doržinkevičius). 

12. Išankstinės paraiškos pateikiamos iki rugsėjo 14 d.  el.p    info@sambo.lt .     

Paraiškos su gydytojo viza priimamos iki svėrimo pradžios. Organizatoriai neatsako 

už dalyvių patirtas traumas varžybų metu. Rekomenduojama dalyviams turėti 

sveikatos draudimą. 

13. Visas išlaidas, susijusias su komandos dalyvavimu varžybose, padengia 

komandiruojanti organizacija.   

 

LSF gen. sekretorius        Karim Muradov 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Lietuvos sambo  federacija     tel./fax +370 654 50101 

Įmonės kodas 191927648       www.sambo.lt 

Žemaitės str. 6, Vilnius LT-03117 Lithuania    e-mail: info@sambo.lt 

Sąskaita  LT27 7044 0600 0112 5103 SEB bankas  
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