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REGULAMENT 

1. PREZENTARE: 
campionatul Naţional de SAMBO Juniori, Tineret (M+F), 05-06 martie 2022, 

Complex Olimpic-Sydney 2000, corn.Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, sala Polivalentă din 
complex, organizat de FR Sambo prin contractul de finanţare cu MTS. 

1.1. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE COVID-19 
Toţi participanţii (concurenţi, antrenori, arbitri, organizatori, oficiali , etc ... ) 

trebuie : 
- să prezinte ia sosire certificat medicai individuai negativ Covid-i9 ( Test rapid 

Antigen), realizat max.48 ore înainte de sosire; 
- să poarte în permanenţă masca, excepţie fac sportivii pe saltea în timpul 

concursului; 

2. VÂRSTA: 

- Juniori: 2004-2005 ; 
- Tineret: 2002-2003 . 

3. CATEGORII DE GREUTATE: 

Juniori: 
, ... ,. c-,:,1, _, c-01 , _, CAI, _ , "711, _, "7nl, _ , og•• -· no1 , _ ,, no1, _ 
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- (F) : -47kg;-50kg;-54kg;-59kg;-65kg;-72kg;-80kg;+80kg. 

Tineret: 
- (M): -58kg;-64kg;-71kg;-79kg;-88kg;-98kg;+98kg. 
- (F): -50kg;-54kg;-59kg;-65kg;-72kg;-80kg;+80kg. 
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4. RESPONSABILITĂŢI: 
- Federaţia Română de SAMBO are responsabilitatea să verifice viza 

medicală; 
- Structurile sportive sunt responsabile pentru asigurarea medicală a 

sportivilor; 
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- Structurile sportive sunt direct responsabile pentru atitudinea membrilor 
cu care se prezintă la Campionat. 

S. ÎNSCRIEREA: 
- Înscrierea nominală trebuie făcută până pe data de 25.02.2022; 
- Un sportiv poate participa doar la o singură categorie de greutate. 

6. ACREDITAREA: 
- Acreditarea pentru participare la Campionat se va face înainte de 

tragerea la sorţi . 

7. CĂNTARUL: 

- Juniori, Tineret - 05.03.2022, 
18:00-19:00, Izvorani/sala de competitie; 

06.03.2022 
08:00-09:00, Izvorani/sala de competiţie. 

- Fiecare sportiv trebuie sa fie prezent la cântar cu legitimaţia şi un act de 
irlt:lntit;:it,:~ (r. T. <:~11 p~c:~pnrt); 

- Nu este permisă prezenţa în camera de cântar a antrenorilor sau a şefilor 
de delegaţii; 

- La cântar sunt admişi doar sportivii care au trecut acreditarea şi au toate 
taxele achitate. 

8. 'fAAGEREĂ LÂ SORŢI: 
- Tragerea la sorţi se va face după acreditare/cantar în ziua competiţiei. 

9. ECHIPAMENTUL DE CONCURS: 
- Sportivii vor participa doar În echipament SAMBO roşu şi 

albastru; 
- Primul sportiv anunţat, va fi în veston roşu . 
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10. PROGRAMUL: 

Diverse: 

- Sâmbătă, 05.03.2022 
17:00-18:00 - acreditarea sportivilor; 
18:00-19:00 - cantarul oficial. 

- Duminică, 06.03.2022 
08:00-09:00 - cantarul oficial; 
09:00-09:30 - şedinţa tehnică/ tragere la sorti; 
10:00- inceperea Campionatului. 

Pentru cei interesaţi de cazare/ masa o pot face contactând : 

Hotel Sydney 2000- Izvorani 
Hotel Olimpic- Izvorani 

telefon: 021 350 20 15 
e-mail:poJoranu@gma1l.com 

receptieizvorani@yahoo.com 
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