Apstiprinu:
Latvijas Sambo federācijas
Valdes priekšsēdētājs V. ZEĻONIJS

Latvijas meistarsacīkstes junioriem.
NOLIKUMS
I. Mērķi:
1. Popularizēt SAMBO Rīgā un kopumā Latvijā;
2. Dot iespēju jaunajiem sportistiem paaugstināt savu meistarību;
3. Latvijas izlases kandidātu atlase dalībai pasaules meistarsacīkstēm, kuras notiks 2018. gada
12.-14. oktobrī Tbilisī (Gruzija);
4. Noskaidrot spēcīgākos sportistus.
II. Norises vieta un laiks:
V. Zeļonija Sporta skolas zālē, E.Birznieka-Upīša ielā 21a, Rīgā, 2018.gada 16. septembrī.
III. Sacensību organizētāji:
Latvijas Sambo federācija (LSF). Galvenais tiesnesis Mihails Zakoļapins (Ventspils),
sekretārs - Vjačeslavs Glods (Rīga).
IV. Komandu un sportistu dalības noteikumi:
Sacensībās piedalās juniori, kuri dzimuši 1998.-1999.g. (2000.-2001. gadā dzimušie drīkst
piedalīties ar papildu ārsta atļauju). Sacensības notiek atbilstoši FIAS noteikumiem sekojošās svara
kategorijās: 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, 100+ kg. Svara kategorijām ir atļauta pielaide līdz 1
kg ieskaitot (+1 kg).
Sacensībās tiek vērtēts individuālais sniegums. Komandas dalībnieku skaits vienā svara
kategorijā nav ierobežots.
Pieteikumus (pielikumā) jāiesniedz LSF sekretariātam līdz 2018. gada 14. septembrim
plkst. 20:00. 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 no katra dalībnieka ir 10,00 eiro. Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos
turnīrā apmaksā paši dalībnieki vai organizācija.
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Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā rīkotāji sadarbībā ar
atbalstītājiem.

V. Sacensību programma:
Svētdiena 2018.gada 16. septembrī
Plkst. 09:00-10:00 SVĒRŠANĀS
Pie svēršanās, dalībnieku pienākums ir uzrādīt personu apliecinošu dokumentu ar
fotogrāfiju un dzimšanas datumu.
Sacensību starta kārtības izloze notiek sacensību vietā pēc dalībnieku reģistrācijas un
svēršanās;
Plkst. 12:00 SACENSĪBU SĀKUMS
VI. Apbalvošana:
Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
Informācija par sacensībām: 29638973 Andrejs Koltuškins.
Šis nolikums ir uzskatāms par oficiālu uzaicinājumu uz sacensībām.

