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PATVIRTINTA
Lietuvos studentų sporto asociacijos
prezidento 2011 m. lapkričio 23 d.
įsakymu Nr. V–1–(11/12)–03

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti sambo tarp studentų.
2. Kelti studentų sportinį meistriškumą.
3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

4. Varžybas organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija.
5. Vykdo Mykolo Romerio universitetas.
6. Vyriausias teisėjas Vytautas Gušauskas.

III. LAIKAS IR VIETA

7. Varžybos vykdomas 2011 m. gruodžio 3 dieną Vilniuje, Vilniaus kultūros, pramogų ir
sporto rūmuose (Žirmūnų g. 1E).

IV. DALYVIAI

8. amžius iki 28 (imtinai) metų;
9. universitetų visų studijų formų studentai;
10. studentai, esantys akademinėse atostogose;
11. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą;
12. užsienio valstybių universitetų studentai;
13. vardinę paraišką su gydytojo viza privaloma pateikti iki svėrimo pradžios, kartu būtina

pateikti studento statusą įrodantį dokumentą;
14. pavieniai sportininkai, norintys dalyvauti čempionate, privalo sumokėti 20 litų mokestį,

kreipiantis į LSSA iš anksto.

Pastaba: Be gydytojų vizų ir be tvarkingų paraiškų, dalyvauti NELEIDŽIAMA!

V. VARŽYBŲ PROGRAMA

15. Programa:
09:00 – 10:00 val. – atvykimas, dalyvių svėrimas;
11:00 val. – čempionato pradžia;
17:00 val. – apdovanojimas, uždarymas.

PASTABA: Priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus, varžybų programa gali
keistis.

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

16. Varžybos: asmeninės-komandinės.
17. Varžybos vykdomos pagal tarptautines (FIAS) taisykles.

LIETUVOS STUDENTŲ SAMBO ČEMPIONATO NUOSTATAI
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18. Vaikinų svorio kategorijos: mažiau kaip 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 74 kg, 82 kg, 90 kg,
100 kg, daugiau kaip 100 kg.

19. Merginų svorio kategorijos: mažiau kaip 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 68 kg, 72 kg,
80 kg, daugiau kaip 80 kg.

20. Dalyvių skaičius neribojamas. Įskaitai imami 9 geriausi komandos dalyvių rezultatai, ne
daugiau kaip 2 sportininkų (-ių) vienoje svorio kategorijoje.

21. Komanda nugalėtoja ir kitos vietos tarp vaikinų ir merginų komandų yra nustatomos
atskirai pagal dalyvių pelnytų taškų sumą.

22. Taškai skiriami: I vieta – 9, II – 7, III – 6 taškai ir t.t. VIII – 1 taškas.
23. Dviem ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, pirmenybė teikiama komandai,

iškovojusiai daugiau pirmų, antrų ir t. t. vietų.

VII. APDOVANOJIMAI

24. Vaikinų ir merginų komanda nugalėtoja apdovanojama atskirai – taure ir diplomu,
25. Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu;
26. Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;
27. II ir III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais.

VIII. FINANSAVIMAS

28. Lietuvos studentų sporto asociacija apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja
komandas.

29. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
30. Dėl nakvynės iš anksto kreiptis į varžybų vykdytojus.

IX. PARAIŠKOS

31. Komandinės paraiškos su gydytojo vizomis, nurodant universiteto pavadinimą, dalyvių ir
trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę, patvirtintas atstovaujamo universiteto parašu
ar spaudu, pateikiamos mandatinei komisijai. Kartu pateikiami studento pažymėjimai arba
asmens tapatybės kortelės (pasai).

32. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.

Paraiškos pavyzdys:
Nr. Vardas pavardė Svorio

kategorija
Gimimo data Fakultetas Kursas Gydytojo viza Treneris

P.S. Vardus, pavardes ir gimimo datas prašome rašyti pilnus, pvz.: Jonas Grinetis, o ne J.Grinetis.

Varžybų vykdymo klausimais – Algis Mečkovskis, 8 686 16093,
Čempionato vyr. teisėjas – Vytautas Gušauskas, 8 686 16151,
Sporto skyriaus vedėja Indrė Čelkienė, (8 37) 302 654, lssa@lkka.lt

_______________________


