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Latvijas atklātās meistarsacīkstes jauniešiem un jaunietēm sambo U17 

NOLIKUMS 

I. Mērķis:  

1. Popularizēt SAMBO Latvijā; 

2. Dot iespēju jaunajiem sportistiem paaugstināt savu meistarību; 

3. Noskaidrot spēcīgākos sportistus, kas piedalīsies Eiropas sambo čempionātā jauniešiem no 

2023. gada 19. -21. aprīlim (Izraēlā, Rišon LeZion). 

II. Norises vieta un laiks: 

V. Zeļonija sporta skolas zālē, E.Birznieka-Upīša ielā 21E, Rīgā, 2023. gada 04. februārī 

 

III. Sacensību organizētāji: 

 Latvijas Sambo federācija (turpmāk - LSF)  

 Galvenais tiesnesis Mihails Zakoļapins; sekretārs – Maksims Minkevičs. 

IV. Komandu un sportistu dalības noteikumi: 

 Sacensībās U17 piedalās jaunieši un jaunietes, kuri dzimuši 2007.-2010. gadā. Šīs 

sacensības ir atlase uz 2023. gadā 15. -17. aprīlī Izraēlā notiekošo Eiropas čempionātu sambo 

jauniešiem. Sacensības notiek atbilstoši FIAS (Starptautiskās Sambo federācijas) noteikumiem 

sekojošās svara kategorijās:  

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

Jaunietes: tiks noteiktas pēc svēršanās 
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 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. 

DALĪBAS MAKSA: EUR 20.00  

V. Sacensību programma: 

Pieteikšanās sacensībām notiks LSF elektroniskajā platformā  https://sportists.info/sambo/  

līdz 2023. gada 3. februāra plkst. 21:00 

 Sestdiena 2023.gada 4. februāris 

 SVĒRŠANĀS – no plkst. 09:30 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. 

 SACENSĪBU SĀKUMS - plkst.12:00 

VI. Apbalvošana: 

 Sacensību godalgotu vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem. 

VII. Antidopings 

Sportistu un citu personu pienākums ir būt informētiem par to, kas ir antidopinga noteikumu 

pārkāpums (Pasaules Antidopinga kodekss), kā arī par to, kādas vielas un metodes ir iekļautas 

Aizliegto vielu un metožu sarakstā. Katra sportista personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņa 

organismā nenokļūtu aizliegta viela. Sportists informē savu ārstniecības personu, par to, ka 

viņam nedrīkst nozīmēt aizliegtas dopinga vielas un pielietot aizliegtas metodes, ja nav izsniegta 

Terapeitiskās lietošanas izņēmumu (TUE) atļauja.  Sportista pienākums sadarboties ar 

antidopinga organizācijām, lai palīdzētu atklāt un izmeklēt antidopinga noteikumu pārkāpumu. 

 

Informācija par sacensībām: 29169811 Kristīne Čekstere. 

Šis nolikums ir uzskatāms par oficiālu uzaicinājumu uz sacensībām. 
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