Apstiprinu:
Valdes priekšsēdētājs
V. Zeļonijs

Latvijas atklātais čempionāts kaujas Sambo
NOLIKUMS

I. Mērķi:
1.
2.
3.
4.

Popularizēt kaujas Sambo Daugavpilī un kopumā Latvijā;
Dot iespēju sportistiem paaugstināt savu meistarību;
Latvijas izlases kandidātu atlase dalībai Eiropas čempionātam, kurš notiks 2018. gada 18-20.
maijā Atēnas (Grieķija);
Noskaidrot spēcīgākos sportistus.

II. Norises laiks un vieta:
2018.gada 10. martā, Daugavpils Olimpiskā centrā (Stadiona ielā 1, Daugavpils)
III. Sacensību organizētāji:
Latvijas Sambo federācija (LSF) sadarbībā ar DSDC “Singitaj”. Galvenais tiesnesis J. Poļakovs
(Rīga), sekretārs M. Minkevičs (Daugavpils).
Izdevumus, kas saistīti ar turnīra sacensību organizēšanu apmaksā rīkotāji sadarbībā ar
atbalstītājiem.
IV. Komandu un sportistu dalības noteikumi:
Sacensībās piedalās vīrieši 1999. dz. g. un vecāki. Sacensības notiek atbilstoši FIAS
noteikumiem sekojošās svara kategorijās: 62, 68, 74, 82, 90, 100,+100 kg. Pie svēršanās, dalībnieku
pienākums ir uzrādīt personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju un dzimšanas datumu.
Sacensībās tiek vērtēts individuālais sniegums. Komandas dalībnieku skaits vienā svara kategorijā
nav ierobežots.
Pieteikumus jāiesniedz LSF sekretariātam līdz 2018. gada 08. martam plkst. 21:00.
info@sambo.lv
Visus komandas dalības izdevumus sacensībās sedz komandējošā organizācija. Katra komanda
ir atbildīga par savas dalībniekus apdrošināšanu pret bojājumiem un trešo daļu risku sacensības
laikā. Komandas pārstāvis ir atbildīgs par dalībnieku uzvedību sacensības laikā.
Dalības maksa 10,00 eiro no katra dalībnieka.
Bankas rekvizīti:
Biedrība „Latvijas Sambo federācija”
Reģ. № 40008023459
A/S Swedbanka
HABALV22
LV29HABA0551044257588

V. Naktsmītnes:
Naktsmītnes tiek piedāvātas:
-Kopmītnē 10 eiro/pers. diennaktī
-Viesnīca ar brokastu 15-40 eiro/pers. diennaktī
Rezervēšana līdz 20.02.2018. Berenika Kuļikova
dsdc_singitaj@inbox.lv

(DSDC

“Singitaj”):

+37126161276,

VI. Sacensību programma:
SVĒRŠANĀS
09. martā, piektdiena no plkst. 19:00-20:00
10. martā, sestdiena no plkst. 8:30-9:30
Sacensību starta kārtības izloze notiek sacensību vietā pēc dalībnieku reģistrācijas un svēršanās;
SACENSĪBU ATKLĀŠANA
10. martā, sestdiena plkst. 11:00
VII. Apbalvošana:
Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
Apbalvošanas forma – sarkanā sambo forma.

Kontaktinformācija par sacensībām:
Andrejs Koltuškins, LSF sekretariāts +371 29638973
Šis nolikums ir uzskatāms par oficiālu uzaicinājumu uz sacensībām.

