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Apstiprinu: 

Latvijas Sambo federācijas 

          Valdes priekšsēdētājs J. Poļakovs 

 

ZIEMASSVĒTKU KAUSS  SAMBO  

U13, U15, U17, U19 un pieaugušie 
NOLIKUMS 

 

I.Mērķis:  

Popularizēt SAMBO Rīgā; 

Dot iespēju sportistiem noskaidrot spēcīgākos un paaugstināt savu meistarību; 

 

II. Norises vieta un laiks: 

V. Zeļonija sporta skolas zālē, E.Birznieka-Upīša ielā 21E, Rīgā, 2022. gada 11. decembrī  

 

III. Sacensību organizētāji: 

 Latvijas Sambo federācija (turpmāk - LSF)  

 Galvenais tiesnesis Mihails Zakoļapins; sekretārs – Maksims Minkevičs. 

 

IV. Komandu un sportistu dalības noteikumi: 

Sacensības notiek atbilstoši FIAS (Starptautiskās Sambo federācijas noteikumiem sekojošās svara 

kategorijās:  

U13 ( dzimuši 2010.; 2011.; 2012.) 

Jaunieši: -35; -38; -42; -46; - 50; -55; +55 kg 

Jaunietes: svara kategorijas tiks noteiktas pēc svēršanās 

 

U15 (dzimuši 2008.; 2009.; 2010.) 

Jaunieši:; -38; -42; -46; - 50; -54; - 59; - 65; - +65 kg 

Jaunietes: svara kategorijas tiks noteiktas pēc svēršanās 

 

U17 (dzimuši 2006.; 2007.; 2008.) 

Jaunieši: -46, -49, -53, -58, -64, -71 -79, -88, + 88 kg 

Jaunietes: svara kategorijas tiks noteiktas pēc svēršanās 

 

U19 (dzimuši 2004.; 2005.; 2006.) 

Jaunieši:  -53, -58, -64, -71 -79, -88, + 88 kg 

Jaunietes: svara kategorijas tiks noteiktas pēc svēršanās 
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PIEAUGUŠIE ( dzimuši 2005. un vecāki) 

Vīrieši: -71, -88, +88 

Sievietes: svara kategorijas tiks noteiktas pēc svēršanās 

 

 Sacensībās tiek vērtēts individuālais sasniegums. Komandas dalībnieku skaits vienā svara kategorijā nav 

ierobežots. 

 Visus komandas dalības izdevumus sacensībās sedz komandējošā organizācija. Komandas pārstāvis vai 

treneris ir atbildīgi par dalībnieku uzvedību sacensību laikā. 

 Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos turnīrā apmaksā paši dalībnieki vai viņus pārstāvošās personas. 

Izdevumus, kas saistīti ar turnīra sacensību organizēšanu apmaksā rīkotāji sadarbībā ar atbalstītājiem. 

 

V. Sacensību programma: 
Pieteikšanās sacensībām notiks LSF elektroniskajā platformā  https://sportists.info/sambo/  līdz 

2022. gada 10. decembra plkst. 21:00 

 

  

VI. Svēršanās:   

Svētdienā, 2022. gada 11. decembrī no plkst. 9:30 līdz 10:30 

Pie svēršanās, dalībnieku pienākums ir uzrādīt personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju un dzimšanas 

datumu.  

 Sacensību starta kārtības izloze notiek sacensību vietā uzreiz pēc dalībnieku reģistrācijas un svēršanās. 

 

 VII. Sacensību sākums: 

 Svētdienā, 2022. gada 11. decembrī  

U13, U15, - plkst.12:00  

U17, U19, pieaugušie – plkst.14:00 

Dalības maksa sportistam - EUR 20.00.  

Ja dalībnieks startē divās vecuma grupās, dalības maksa -EUR 25.00. 

 

VIII. Apbalvošana: 

 Sacensību godalgotu vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem.  
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