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LIETUVOS MOKINIŲ (2007-08 m. gim.) SAMBO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

 
1. Varžybų tikslas - populiarinti SAMBO sporto šaką, kelti sportininkų meistriškumą bei išaiškinti stipriausius 

sportininkus, kurie atstovaus Lietuvą tarptautinėse varžybose. 

2. Varžybos vyks - 2021 m. lapkričio 27-28 d. Basanavičiaus g. 3, Rokiškyje, Rokiškio raj. Kūno kultūros 

ir sporto centro salėje.  

3. Varžybų vyr. teisėjas Sandra Žievytė (Jurbarkas),  vyr. sekretorius Roksana Janulaitytė  (Vilnius). 

4. Dalyviai - pirmenybėse leidžiama dalyvauti berniukams ir mergaitėms gimusiems 2007-08 m. ir sportininkams 

gimusiems 2009-2010 m. turintiems gydytojo ir trenerio spec. vizą. Sportininkai privalo turėti galiojančius 

medicininio patikrinimo dokumentus ir tapatybę  patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.  

5. Svorio kategorijos:  berniukams – 39, 43, 46, 49, 53, 58, 64, 71, 79  ir virš 79 kg.      

                                mergaitėms  – 38, 41, 44, 47, 50, 54, 59, 65 ir virš 65 kg.   

Dalyviams leidžiamas 1 kg viršsvoris. 

6. Dalyvių registracija ir akreditacija lapkričio  27 d. nuo 9:00 iki 10:00 val. 

7. Dalyviai sveriami lapkričio  27 d.,10:00 iki 11:00 val. Varžybų  pradžia – 12:00 val. 

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

traumas varžybų metu. Rekomenduojama dalyviams turėti sveikatos draudimą. 

9. Sportininkai leidžiami dalyvauti tik su metine Lietuvos SAMBO federacijos licencija. Licencijos kaina 

registruojantis renginio dieną, arba naujo nario – 15 Eur. Su išankstine registracija (apmokėjimu) – 10 Eur., 

sąskaita apmokėjimui : LT277044060001125103 ,, Lietuvos Sambo federacija‘‘. 

10. Apdovanojimas - varžybų prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais. 

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

12. Varžybos organizuojamos prisilaikant, „LR sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų 2021 m. rugpjūčio 

13 d.  sprendimu Nr. V-1866“, reikalavimų. 

13. Varžybų metu privaloma dėvėti kaukes, organizatoriai pasirūpins temperatūros matavimu ir salės dezinfekcija. 

14.   Išankstinės paraiškos pateikiamos iki lapkričio 26d., adresu: info@sambo.lt. 

 

 

Prezidentas                                  Eduardas Rudas 
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