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LIETUVOS SAMBO FEDERACIJOS
VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SAUGUMO TAISYKLĖS
Bendrosios nuostatos
Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Taisyklės nustato Lietuvos sambo federacijos (LSF) vykdomų renginių organizavimo Lietuvos Respublikoje
tvarką bei organizatorių atsakomybę.
1. Varžybų ir kitų renginių organizavimas bei organizatoriai
1.1. LSF varžybų ir kitų renginių organizatoriais, nustatytomis sąlygomis ir tvarka, gali būti:
- Lietuvos sambo federacijos narės;
- kiti Lietuvos Respublikos juridiniai ar fiziniai asmenys.
1.2. Lietuvos sambo federacijos nariai gali organizuoti įvairius renginius: sambo varžybas, sambo treniruotes,
sambo sporto treniruočių stovyklas, tarptautines varžybas, mokymus, seminarus, konferencijas ir kt.
1.3. LSF varžybų ir kitų renginių organizavimo bei organizatorių veikla grindžiama šiais principais:
- žiūrovų ir sambo sporto renginių dalyvių saugumo – vengti incidentų salėse ir už jų ribų, skatinti smurto
mažinimą tarp žiūrovų; skatinti tinkamą sporto sirgalių klubų veiklos organizavimą ir jų narių gerą elgesį;
- kilnaus elgesio – moralinės savybės, apibūdinančios taurių motyvų padiktuotus žmonių poelgius, labai
vertintinus sportinėse kovose;
- nešališkumo – užtikrinti, kad rezultatai nebūtų iš anksto aiškūs, ir išlaikyti konkurencinę pusiausvyrą tarp
varžybose dalyvaujančių sportininkų;
- tęstinumo – sambo sporto organizacijos sudaro tinkamas sąlygas talentingiems sportui asmenims
nepertraukiamai užsiimti sporto veikla.
2. LSF renginių vieta ir laikas
2.1. LSF varžybos ir kiti renginiai gali vykti nuo 8 iki 23 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22
val.).
2.2. Renginių laikas gali būti pratęstas tik gavus atitinkamų valstybinių institucijų leidimus.
2.3. LSF varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse, specialiose, tam skirtose vietose, suderinus
naudojimosi jomis sąlygas su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais.
2.4. Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų
reikalavimų, draudžiama naudoti treniruotėms, varžyboms ir kitiems renginiams.
2.5. Už žalą, padarytą sambo treniruočių ar varžybų dalyviams, žiūrovams varžybų metu dėl sporto įrangos ar
statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo, įstatymų
nustatyta tvarka atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas.
2.6. LSF varžybos ir kiti renginiai turi būti vykdomi tik tose sporto bazėse, kuriose galima užtikrinti žmonių
saugumą.
3. Asmenų sveikatos tikrinimas
3.1. Prieš nepilnamečiam asmeniui pradedant lankyti atitinkamas sporto pratybas ir (ar) dalyvauti sporto
varžybose, šio asmens įstatyminiai atstovai privalo užtikrinti, kad nepilnametis pasitikrintų sveikatą asmens
sveikatos priežiūros įstaigose.
3.2. Sporto pratybas lankantys ir (ar) sporto varžybose dalyvaujantys nepilnamečiai sportininkai privalo
periodiškai tikrintis sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
3.3. Asmenys, lankantys sambo treniruotes, dalyvaujantys sambo varžybose, privalo reguliariai tikrintis
sveikatą. Sveikatos tikrinimo periodiškumą ir tvarką nustato Kūno kultūros ir sporto departamentas kartu su
Sveikatos apsaugos ministerija bei kiekvieno sambo klubo vidaus tvarkos taisyklės.
3.4. LSF varžybų ir renginių organizatoriai privalo neleisti dalyvauti treniruotėse ar varžybose asmenims,
kuriems įstatymu nustatyta tvarka sveikatos tikrinimas yra privalomas, ir kurie nustatytu laiku nepasitikrino
sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. Sambo klubai yra tiesiogiai atsakingi už sambo sportininkų
sveikatos patikrinimo kontrolę
4. Reikalavimai sambo sporto pratybų, varžybų ir renginių organizavimui

4.1. Sporto pratybų, sporto varžybų, kūno kultūros pratybų ir kitų kūno kultūros ar sporto renginių
organizatoriai, informuodami apie renginį (pratybas), kartu privalo nurodyti galimas rizikas asmens gyvybei ir
(ar) sveikatai, kurios gali kilti renginio (pratybų) dalyviui renginio (pratybų) metu ir rekomenduoti prieš
dalyvavimą renginyje (pratybose) pasitikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Nepilnamečiams
asmenims, kurie nepasitikrino sveikatos atitinkamose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ar pagal gautą
išvadą nepilnametis asmuo negali dalyvauti pasirinktose sporto pratybose, sporto varžybose, sporto pratybų,
sporto varžybų organizatoriai neleidžia dalyvauti sporto pratybose, sporto varžybose.
4.2. Asmeniui leidžiama dalyvauti sporto pratybose, sporto varžybose, ar kitame su sambo sportu susijusiame
renginyje tik tuo atveju, kai jis arba jo atstovai pagal įstatymą raštu (įskaitant elektroninį būdą) deklaruoja,
jog buvo supažindintas su šių taisyklių 4.1 dalyje nurodyta informacija ir prisiima atsakomybę už sveikatos
būklę, dalyvaujant tokiame renginyje, išskyrus atvejus, kai nepilnamečiams ar kitiems asmenims sveikatos
tikrinimas yra privalomas.
4.2. Sporto bazėje, varžybų ar renginio vykdymo vietoje turi būti aptarnaujantis medicinos personalas, turintis
visas reikalingas medicinines priemones ir įrangą, būtiną pirmajai pagalbai suteikti.
5. Sambo pratybų, varžybų ir renginių saugumo užtikrinimas
5.1. Sporto pratybų, sporto varžybų, kūno kultūros pratybų ir kitų kūno kultūros ar sporto renginių
organizatoriai atsako už šių renginių dalyvių ir žiūrovų saugumą jų metu. Organizuodamas sambo treniruotes
ar sporto renginį, jų organizatorius privalo patvirtinti organizuojamo renginio nuostatus ir saugumo taisykles
bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir atvejais gauti savivaldybės tarybos nustatytos savivaldybės
institucijos pritarimą organizuoti kūno kultūros ar sporto renginį.
5.2. Sambo treniruočių ar sporto renginio organizatorius tvirtina treniruočių ar sporto renginio nuostatus,
kuriuose nurodomas renginio tikslas (-ai), vykdymo vieta ir laikas, programa, dalyviai, prireikus, reikalavimai
dalyviams, laimėtojų nustatymo būdai ir kita tik šiam renginiui aktuali informacija. Sambo treniruočių ar
sporto renginio organizatorius taip pat tvirtina treniruočių ar sporto renginio saugumo taisykles, kuriose
nurodomos renginio dalyvių ir žiūrovų saugumo renginio metu užtikrinimo priemonės.
5.3. Sambo treniruočių ar sporto renginio saugumo taisyklėse turi būti aptartos žiūrovų ir renginio dalyvių
patekimo į renginio vietą ir išvykimo iš renginio vietos sąlygos, žiūrovų zona (zonos), nurodytos vietos ir
objektai, į kuriuos draudžiama patekti renginio žiūrovams ir (ar) dalyviams, evakavimosi iš renginio vietos
keliai, saugaus elgesio renginio metu sąlygos, konkrečios priemonės, skirtos tvarkai renginio teritorijoje
užtikrinti, jeigu renginio metu planuojama pasitelkti medicinos, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
specialistus – jų dislokacijos vieta renginio teritorijoje, kita, su organizuojamo renginio specifika susijusi
informacija.
5.4. Apie organizuojamus padidintos rizikos sambo sporto renginius renginio organizatorius privalo ne vėliau
kaip prieš dvidešimt darbo dienų iki numatyto renginio pradžios raštu informuoti atitinkamą policijos įstaigą,
įsteigtą teritoriniu principu (toliau – teritorinė policijos įstaiga), ir pateikti jai sambo sporto renginio saugumo
taisykles.
5.5. Sambo pratybos, varžybos ar kitas su sambo sportu susijusęs renginys gali būti sustabdytas arba
nutrauktas, kai kyla reali grėsmė visuomenės saugumui ir būtina nedelsiant imtis priemonių užkirsti kelią žalai
įvykti. Sambo pratybos, varžybos ar kitas renginys gali būti vykdomas toliau tik pašalinus minėtas grėsmes.
5.6. Prieš sporto pratybas, sporto varžybas ar kitą su sambo susijusį renginį jų dalyviams ir žiūrovams turi būti
sudaryta galimybė susipažinti su tokių renginių saugumo taisyklėmis. Organizatorius, dalyvius ir žiūrovus
informuoti apie saugaus elgesio treniruočių ir sporto renginio metu reikalavimus gali viena ar keliomis
informavimo formomis: spausdintoje medžiagoje, internetinėje erdvėje, įvairiais įspėjamaisiais ženklais kūno
kultūros ar sporto renginio vietoje. Organizatorius gali taikyti papildomas sambo treniruočių ar sporto
renginių dalyvių ir žiūrovų informavimo formas.
5.7. Sambo sporto renginyje dalyviai ir žiūrovai turi laikytis organizatoriaus nustatytų saugumo reikalavimų,
nurodytų kultūros ar sporto renginio saugumo taisyklėse.
6. Reikalavimai LSF varžybų ir kitų renginių organizatoriams
6.1. Visos sambo varžybos ar renginiai vykdomi pagal patvirtintus varžybų nuostatus. Varžybų nuostatai turi
būti parengiami konkrečiam sambo sporto renginiui.
6.2. Sambo varžybų ar kito renginio nuostatus rengia ir už jų vykdymą atsako varžybų ar renginio
organizatorius.
6.3. Sambo varžybų ar renginių organizatoriai atsako už sportininkų, sporto specialistų, žiūrovų saugumą
varžybų ar renginių metu.

6.4. LSF varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų bei varžybose ar
renginyje naudojamo turto saugumą:
6.5. Sambo varžybų ar kito renginio organizatorius privalo savo ar samdytomis pajėgomis palaikyti viešąją
tvarką, prižiūrėti varžybų ar renginio teritoriją, sporto bazę.
6.6. Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų
nepanaudojimą tenka varžybų ar renginio organizatoriui.
6.7. Varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:
- vartoti alkoholinius gėrimus sporto varžybų metu salėse, kuriose jos vyksta;
- į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą įleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų
apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami
kaip ginklai;
- sporto bazėse, varžybų ar renginio vietose prekiauti gėrimais ne plastikinėje ar popierinėje taroje;
- mėtyti įvairius daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti ar trukdyti varžybas ar renginį;
- naudoti agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą sportininkų, trenerių, sekretoriato
darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;
- sambo varžybų ar renginių vietoje iškabinti įžeidžiančias, diskrinacines, rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai
provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.
6.8. LSF varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi palaikyti švarą ir tvarką.
6.9. Varžybų patalpoje natūralus apšvietimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1:6 ir dirbtinis apšvietimas
ne mažiau 500 liuksų.
6.10. Sambo varžybų metu salės temperatūra turi būti nuo +15 iki +25 ° C, o oro drėgmė negali būti mažesnė
nei 60%. Ventiliacija turi užtikrinti oro cirkuliaciją tris kartus per valandą.
6.11. Sambo varžybų ar renginių metu negalima neviršyti garso lygio, būtinio įgarsinti renginio teritoriją ar
vietą.
6.12. LSF varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi turėti reikiamus leidimus renginyje ar varžybose
numatomai veiklai.
7. Draudimas vartoti dopingą
7.1. Sambo sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo.
7.2. Sambo sportininkams draudžiama vartoti, o gydytojams, sporto specialistams ir kitiems asmenims –
skirti, skatinti ir versti vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, uždraustus Pasaulinės antidopingo agentūros ir
tarptautinių sporto organizacijų.
7.3. Asmenims, vartojusiems, skatinusiems, vertusiems vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, taikomos
tarptautinių ir Lietuvos sporto organizacijų numatytos sankcijos.
7.4. Bet kokių draudžiamą medžiagų (dopingo preparatų) patekimas į sportininko organizmą yra paties
sportininko atsakomybė.
7.5. Atsakomybė už siūlymą, skatinimą ar vertimą vartoti dopingo preparatus arba dopingo metodus tenka ir
kitiems asmenims – komandų gydytojams, masažuotojams ir kitam aptarnaujančiam personalui.
7.6. Dopingo kontrolė Lietuvoje vykdoma vadovaujantis tarptautiniais dokumentais, kuriuos Lietuvos
Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, taip pat tarptautinių organizacijų nustatytais
testavimo standartais.
7.7. Dopingo ir jo metodų kontrolę Lietuvoje vykdo Lietuvos antidopingo agentūra.
7.8. Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems sambo sportininkams bet kuriuo metu. Dopingo kontrolės
procedūra atliekama iš anksto įspėjus arba be išankstinio įspėjimo. Dopingo kontrolierių nurodymai yra
privalomi visems sambo sportininkams, treneriams, komandų vadovams, kitiems varžybų dalyviams ir
organiztoriams.
7.9. Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo kontrolės
procedūrų pažeidimų skiria Tarptautinė sambo federacija (FIAS).
7.10. Kasmet atnaujinamų draudžiamųjų medžiagų (dopingo preparatų) sąrašas pateikiamas pasaulio
antidopingo agentūros (WADA): www.wada-ama.org ir pasaulio sambo federacijos (FIAS):
https://sambo-fias.org/en/anti-doping/regulations/ tinklalapiuose

