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DISPOZIȚIE 
privind campionatul mondial de seniori, juniori, tineret, cadeți, sambo de plajă 

 
1. Asigurarea conducerii derulării competițiilor 

Conducerea generală în vederea pregătirii și desfășurării Campionatului este asigurată de 
Federația Internațională de Sambo (în continuare – FIAS), împreună cu țara-organizator al 
Campionatului (în continuare – Comitetul Organizatoric).  

Derularea directă a Campionatului revine Comitetului Organizatoric și Colegiului de arbitraj, 
aprobat de către președintele Comisiei Tehnice FIAS. 
2. Participanții la competiții și condiții de organizare 

Programul campionatului include următoarele discipline și categorii: 
Campionatul mondial de seniori 

• Sambo sportiv și combat (Masculin) – 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg;  

• Sambo sportiv (Feminin) – 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg.  
Campionatul mondial de tineret 

• Sambo sportiv și combat (Masculin) – 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg;  

• Sambo sportiv (Feminin) – 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg. 
Campionatul mondial de juniori 

• Sambo sportiv (băieți) – 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg;  
• Sambo sportiv (fete) – 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg. 

Campionatul mondial de cadeți* 

• Sambo sportiv (băieți) – 46, 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88, +88 kg;  

• Sambo sportiv (fete) – 41, 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, +72 kg. 
Campionatul mondial de sambo de plajă (seniori) 

• Masculin – 58, 71, 88, +88 kg;  

• Feminin – 50, 59, 72, +72 kg. 
La Campionatul Mondial (seniori) sunt admiși sportivii născuți după anul 2004. 
La Campionatul Mondial de juniori sunt admiși sportivii născuți în perioada 2002-2004. 
La Campionatul Mondial de tineret sunt admiși sportivii născuți în perioada 2004-2006. 
La Campionatul Mondial de cadeți sunt admiși sportivii născuți în perioada 2006-2008. 
Din partea fiecărei țări pentru participarea la Campionat este admis câte 1(un) sportiv pentru 

fiecare categorie de vârstă. 
Fiecare participant este obligat să aibă echipament cu licența FIAS și o inscripție pe spatele 

vestonului cu numele și codul țării (lista codurilor CIO). 
Cererile de participate primite de la FN trebuie depuse în Baza de date FIAS. 
Pentru a participa la Campionat, FN trebuie să reglementeze cu FIAS toate aspectele 

controversate (financiare, disciplinare, etice, antidoping etc.) 
3. Condiții financiare și asigurarea participanților 

Costul licenței FIAS și al asigurării– 60 USD pentru fiecare participant (sportiv, antrenor).  
Costul cazării cu 2 mese – (cameră cu 3 locuri – 80 USD, cameră cu 2 locuri - 100 USD; cameră 

Single - 150 USD) pentru fiecare zi de cazare, de fiecare membru al delegației. 
Costul transferului aeroport-hotel -arenă-aeroport este de 20 USD pentru fiecare membru al 

delegației. 
4. Arbitrajul 

Pentru arbitrajul Campionatului sunt admiși arbitri de nivel internațional cu licență FIAS în 
vigoare, numiți de către Președintele Comisiei Tehnice FIAS.  

Plata deplasării și remunerației arbitrilor este asigurată de FIAS. 
Plata cazării arbitrilor este asigurată de Comitetul Organizatoric. 

5. Antidoping 
Controlul antidoping este efectuat de către Agenția oficială națională antidoping, acreditată 

WADA. Plata procedurii de control doping este asigurată de Comitetul Organizatoric. 
* Pentru Campionatul mondial de cadeți nu este prevăzut controlul antidoping. 

6. Presă, televiziune, marketing și publicitate 
Comitetul Organizatoric al Competițiilor asigură toate condițiile necesare pentru activitatea 

reprezentanților presei în conformitate cu Regulamentul FIAS privind presa. 
Toate drepturile asupra transmisiilor televizate ale Competițiilor aparțin FIAS. Plata 

transportului, cazării echipelor de filmare și remunerația sunt asigurate de FIAS.  
Comitetul Organizatoric al Competițiilor garantează respectarea drepturilor de sponsori ale 

partenerilor și sponsorilor FIAS, prevăzute de Regulamentul FIAS în domeniul Marketingului.  



 

 
DISPOZIȚIA 

Privind campionatul mondial de veterani  
 

1. Asigurarea conducerii derulării competițiilor 
Conducerea generală în vederea pregătirii și desfășurării Campionatului este asigurată de 

Federația Internațională de Sambo (în continuare – FIAS), împreună cu țara-organizator al 
Campionatului (în continuare – Comitetul Organizatoric).  
Derularea directă a Campionatului revine Comitetului Organizatoric și Colegiului de arbitraj, aprobat 
de către președintele Comisiei Tehnice FIAS. 
2. Participanții la competiții și condiții de organizare 

Programul campionatului include următoarele discipline și categorii: 

• Sambo sportiv (Masculin) – 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg;  

• Sambo sportiv (Feminin) – 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg.  
La Campionatul Mondial de veterani sunt admise persoane cu vârsta de peste 35 ani. 
Numărul participanților la Campionat dintr-o țară este nelimitat. 
Fiecare participant este obligat să aibă echipament cu licența FIAS și o inscripție pe spatele 

vestonului cu numele și codul țării (lista codurilor CIO). 
Cererile de participate primite de la FNS trebuie depuse în Baza de date FIAS. 
Pentru a participa la Campionat, FNS trebuie să reglementeze cu FIAS toate aspectele 

controversate (financiare, disciplinare, etice, antidoping etc.) 
 

3. Condiții financiare și asigurarea participanților 
Costul licenței FIAS și al asigurării– 60 USD pentru fiecare participant.  
Costul taxei de start la FNS este de 100 euro de fiecare participant. 
Nu se asigură cazarea, masa și transferul aeroport-hotel -arenă-aeroport (participanții și le 

asigură în mod independent) 
4. Arbitrajul 

Pentru arbitrajul Campionatului sunt admiși arbitri de nivel internațional cu licență FIAS în 
vigoare, numiți de către Președintele Comisiei Tehnice FIAS.  

Plata deplasării și remunerației arbitrilor este asigurată de FIAS. 
Plata cazării arbitrilor este asigurată de Comitetul Organizatoric. 

5. Antidoping 
Pentru Campionat nu se realizează controlul antidoping. 

6. Presă, televiziune, marketing și publicitate 
Comitetul Organizatoric al Competițiilor asigură toate condițiile necesare pentru activitatea 

reprezentanților presei în conformitate cu Regulamentul FIAS privind presa. 
Toate drepturile asupra transmisiilor televizate ale Competițiilor aparțin FIAS.  
Comitetul Organizatoric al Competițiilor asigură transmiterea Campionatului pe site-ul FIAS. 
Comitetul Organizatoric al Competițiilor garantează respectarea drepturilor de sponsori ale 

partenerilor și sponsorilor FIAS, prevăzute de Regulamentul FIAS în domeniul Marketingului. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DISPOZIȚIE 

privind Supercupa Mondială și Cupa Mondială 
 

1. Asigurarea conducerii derulării competițiilor 
Conducerea generală în vederea pregătirii și desfășurării Supercupei Mondiale și Cupei 

Mondiale (în continuare – Cupă) este asigurată de Federația Internațională de Sambo (în continuare 
– FIAS), împreună cu țara-organizator al Campionatului (în continuare – Comitetul Organizatoric).  
Derularea directă a Cupei revine Comitetului Organizatoric și Colegiului de arbitraj, aprobat de către 
președintele Comisiei Tehnice FIAS 
2. Participanții la competiții și condiții de organizare 

Programul Cupei include următoarele discipline și categorii: 

• Sambo sportiv și combat (Masculin) – 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg;  

• Sambo sportiv și combat * (Feminin) – 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg.  
* Doar pentru Cupele Mondiale. 
La Cupă sunt admiși sportivi născuți după anul 2004.  
La Supercupa Mondială este admis câte 1(un) sportiv pentru fiecare țară la fiecare categorie de 

greutate, iar la Cupa Mondială sunt admiși câte 2(doi) sportivi pentru fiecare țară la fiecare categorie 
de greutate. 

Fiecare participant este obligat să aibă echipament cu licența FIAS și o inscripție pe spatele 
vestonului cu numele și codul țării (lista codurilor CIO). 

Cererile de participate primite de la FNS trebuie depuse în Baza de date FIAS. 
Pentru a participa la Cupă, FNS trebuie să reglementeze cu FIAS toate aspectele controversate 

(financiare, disciplinare, etice, antidoping etc.) 
Comitetul Organizatoric trebuie să asigure participarea a 20 de țări la Supercupa Mondială și 

15 țări la Cupa mondială.  
3. Condiții financiare și asigurarea participanților 

Costul licenței FIAS și al asigurării– 60 USD pentru fiecare participant (sportiv, antrenor).  
Costul cazării cu 2 mese – (cameră cu 3 locuri – 80 USD, cameră cu 2 locuri - 100 USD; cameră 

Single - 150 USD) pentru fiecare zi de cazare, de fiecare membru al delegației. 
Costul transferului aeroport-hotel -arenă-aeroport este de 20 USD pentru fiecare membru al 
delegației 
4. Arbitrajul 

Pentru arbitrajul Cupei sunt admiși arbitri de nivel internațional cu licență FIAS în vigoare, 
numiți de către Președintele Comisiei Tehnice FIAS.  

Plata deplasării și remunerației arbitrilor este asigurată de FIAS. 
Plata cazării arbitrilor este asigurată de Comitetul Organizatoric 
5. Antidoping 

Controlul antidoping este efectuat de către Agenția oficială națională antidoping, acreditată 
WADA. Plata procedurii de control doping este asigurată de Comitetul Organizatoric. 
6. Presă, televiziune, marketing și publicitate 

Comitetul Organizatoric al Competițiilor asigură toate condițiile necesare pentru activitatea 
reprezentanților presei în conformitate cu Regulamentul FIAS privind presa. 

Toate drepturile asupra transmisiilor televizate ale Competițiilor aparțin FIAS.  
Plata transportului, cazării echipelor de filmare și remunerația sunt asigurate de FIAS.  
Comitetul Organizatoric al Competițiilor garantează respectarea drepturilor de sponsori ale 

partenerilor și sponsorilor FIAS, prevăzute de Regulamentul FIAS în domeniul Marketingului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

DISPOZIȚIE 
privind campionatul continental de seniori, juniori și tineret 

 
1. Asigurarea conducerii derulării competițiilor 

Conducerea generală în vederea pregătirii și desfășurării Campionatului este asigurată de 
Federația Continentală de Sambo (în continuare – FCS), împreună cu țara-organizator al 
Campionatului (în continuare – Comitetul Organizatoric).  
Derularea directă a Campionatului revine Comitetului Organizatoric și Colegiului de arbitraj, aprobat 
de către președintele Comisiei Tehnice FIAS 
2. Participanții la competiții și condiții de organizare 

Programul campionatului include următoarele discipline și categorii: 
Campionatul continental de seniori 

• Sambo sportiv și combat (Masculin) – 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg;  

• Sambo sportiv și combat (Feminin) – 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg.  
Campionatul continental de tineret 

• Sambo sportiv și combat (Masculin) – 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg;  

• Sambo sportiv și combat (Feminin) – 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg.  
Campionatul continental de juniori 

• Sambo sportiv (băieți) – 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg;  
• Sambo sportiv (fete) – 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg. 
La Campionatul continental de seniori sunt admiși sportivii născuți după anul 2004.  
La Campionatul continental de tineret sunt admiși sportivii născuți între 2002-2004.  
La Campionatul continental de juniori sunt admiși sportivii născuți între 2004-2006.  
Pentru a participa la Campionatul continental este admis câte 1 (un) sportiv din fiecare țară la 

fiecare categorie de greutate.  
Fiecare participant este obligat să aibă echipament cu licența FIAS și o inscripție pe spatele 

vestonului cu numele și codul țării (lista codurilor CIO). 
Cererile de participate primite de la FNS trebuie depuse în Baza de date FIAS. 
Pentru a participa la Campionat, FNS trebuie să reglementeze cu FCS toate aspectele 

controversate (financiare, disciplinare, etice, antidoping etc.) 
 

3. Condiții financiare și asigurarea participanților 
Costul licenței FIAS și al asigurării– 60 USD pentru fiecare participant (sportiv, antrenor).  
Costul cazării cu 2 mese – (cameră cu 3 locuri – 80 USD, cameră cu 2 locuri - 100 USD; cameră 

Single - 150 USD) pentru fiecare zi de cazare, de fiecare membru al delegației. 
Costul transferului aeroport-hotel -arenă-aeroport este de 20 USD pentru fiecare membru al 
delegației 
4. Arbitrajul 

Pentru arbitrajul Campionatului Continental sunt admiși arbitri de nivel internațional cu 
licență FIAS sau FNS în vigoare, numiți de către Președintele Comisiei Tehnice FIAS.  

Plata deplasării și remunerației arbitrilor este asigurată de FIAS, conform categoriei arbitrului. 
Plata cazării arbitrilor este asigurată de Comitetul Organizatoric 
5. Antidoping 

Controlul antidoping este efectuat de către Agenția oficială națională antidoping, acreditată 
WADA. Plata procedurii de control doping este asigurată de Comitetul Organizatoric. 
6. Presă, televiziune, marketing și publicitate 

Comitetul Organizatoric al Competițiilor asigură toate condițiile necesare pentru activitatea 
reprezentanților presei în conformitate cu Regulamentul FIAS privind presa. 

Toate drepturile asupra transmisiilor televizate ale Competițiilor aparțin FIAS.  
Plata transportului, cazării echipelor de filmare și remunerația sunt asigurate de FIAS.  
Comitetul Organizatoric al Competițiilor garantează respectarea drepturilor de sponsori ale 

partenerilor și sponsorilor FIAS, prevăzute de Regulamentul FIAS în domeniul Marketingului. 
 

 
 
 
 
 
 



 

DISPOZIȚIE 
privind Cupa Continentală 

 
1. Asigurarea conducerii derulării competițiilor 

Conducerea generală în vederea pregătirii și desfășurării Cupei continentale (în continuare – 
Cupă) este asigurată de Federația Continentală de Sambo (în continuare – FCS), împreună cu țara-
organizator al Campionatului (în continuare – Comitetul Organizatoric).  
Derularea directă a Cupei revine Comitetului Organizatoric și Colegiului de arbitraj, aprobat de către 
președintele Comisiei Tehnice FIAS 
2. Participanții la competiții și condiții de organizare 

Programul Cupei Continentale include următoarele discipline și categorii: 

• Sambo sportiv și combat (Masculin) – 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg;  

• Sambo sportiv și combat (Feminin) – 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg  
La Cupa Continentală sunt admiși sportivii născuți după anul 2004.  
La Campionatul continental de tineret sunt admiși sportivii născuți între 2002-2004.  
La Cupa Continentală sunt admiși sportivii născuți între 2004-2006.  
Pentru a participa la Cupa continentală sunt admiși câte 4(patru) sportivi din fiecare țară la 

fiecare categorie de greutate. 
Fiecare participant este obligat să aibă echipament cu licența FIAS și o inscripție pe spatele 

vestonului cu numele și codul țării (lista codurilor CIO). 
Cererile de participate primite de la FNS trebuie depuse în Baza de date FIAS. 
Pentru a participa la Campionat, FNS trebuie să reglementeze cu FCS toate aspectele 

controversate (financiare, disciplinare, etice, antidoping etc.) 
Cupa continentală se organizează în formatul de competiție deschisă. 

3. Condiții financiare și asigurarea participanților 
Costul licenței FIAS și al asigurării– 60 USD pentru fiecare participant (sportiv, antrenor).  
Costul cazării cu 2 mese – (cameră cu 3 locuri – 80 USD, cameră cu 2 locuri - 100 USD; cameră 

Single - 150 USD) pentru fiecare zi de cazare, de fiecare membru al delegației. 
Costul transferului aeroport-hotel -arenă-aeroport este de 20 USD pentru fiecare membru al 
delegației 
4. Arbitrajul 

Pentru arbitrajul Cupei sunt admiși arbitri de nivel internațional 5 (arbitru principal, secretar 
principal, adjunct arbitru principal) cu licență FIAS în vigoare, numiți de către Președintele Comisiei 
Tehnice FIAS. Ceilalți arbitri (10 persoane) sunt numiți de către Președintele Comisiei Tehnice FNS. 

Plata deplasării și remunerației pentru 5 arbitri este asigurată de FIAS. 
Plata cazării pentru 15 arbitri este asigurată de Comitetul Organizatoric. 

5. Antidoping 
Pentru Cupa Continentală nu se realizează controlul antidoping.  
6. Presă, televiziune, marketing și publicitate 

Comitetul Organizatoric al Competițiilor asigură toate condițiile necesare pentru activitatea 
reprezentanților presei în conformitate cu Regulamentul FIAS privind presa. 

Plata transportului, cazării echipelor de filmare și remunerația sunt asigurate de FIAS.  
Comitetul Organizatoric asigură transmiterea Cupei pe site-ul FIAS și FNS. 
Comitetul Organizatoric al Competițiilor garantează respectarea drepturilor de sponsori ale 

partenerilor și sponsorilor FIAS și FNS, prevăzute de Regulamentul FIAS în domeniul Marketingului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISPOZIȚIE 
privind Turneul Internațional 

 
1. Asigurarea conducerii derulării competițiilor 

Conducerea generală în vederea pregătirii și desfășurării Turneului Internațional (în 
continuare – Turneu) este asigurată de țara-organizator al Turneului (în continuare – Comitetul 
Organizatoric).  
Derularea directă a Turneului revine Comitetului Organizatoric și Colegiului de arbitraj, aprobat de 
către președintele Comisiei Tehnice a Federației Internaționale de Sambo.  
2. Participanții la competiții și condiții de organizare 

Programul Turneului este aprobat de Comitetul Organizatoric. 
La turneu pot participa sportivi născuți nu mai devreme de 2004.  
Pentru a participa la Turneu este permisă participarea unui număr nelimitate de sportivi la 

fiecare categorie de greutate.  
Fiecare participant este obligat să aibă uniformă cu licența FIAS și o inscripție pe spatele 

jachetei cu numele și codul țării (lista codurilor CIO). 
3. Condiții financiare și asigurarea participanților 

Costul taxei de start la Turneu, cazarea, masa și transferul se stabilesc de către Comitetul 
Organizatoric. 
4. Arbitrajul 

Arbitrajul Turneului (număr de arbitri, calificare, plată) este asigurat de Comitetul 
Organizatoric și FNS. 

La finalul Turneului, Comitetul Organizatoric este obligat să trimită un raport de secretariat 
(lista echipelor, lista câștigătorilor) pe adresa (prin poștă) FIAS, pentru publicarea rezultatelor pe site-
ul oficial FIAS. 
5. Antidoping 
Pentru Turneu nu se realizează controlul antidoping.  
6. Presă, televiziune, marketing și publicitate 

Comitetul Organizatoric al Competițiilor asigură toate condițiile necesare pentru activitatea 
reprezentanților presei în conformitate cu Regulamentul FIAS privind presa. 

Comitetul Organizatoric asigură transmiterea Turneului pe site-ul FNS. 
Comitetul Organizatoric al Competițiilor garantează respectarea drepturilor de sponsori ale 
partenerilor și sponsorilor FIAS și FNS, prevăzute de Regulamentul FIAS în domeniul Marketingului  
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