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COMITETUL 
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ŞI SPORTIV 
~OMĂN 

Ul 

Secretar General al Federaţiei Române de SAMBO 

Florin IAC~ 

A 

CUPA ROMANIEI SAMBO SENIORI (M+F, COMBAT) - 2022 

REGULAMENT 

1. PREZENTARE: 
Cupa României Sambo Seniori (M+F, Combat), 02-03.04.2022, Complex Olimpic

Sydney 2000, corn.Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, sala Polivalentă, organizat de 
Federaţia Română de Sambo prin contractul de finanţare cu Ministerul Sportului. 

2. VÂRSTA: Sunt admişi sportivi nascuţi înainte de anul 2007 (inclusiv); 

3. CATEGORII DE GREUTATE: 

(M) -58kg; -64kg; -71kg; -79kg; -88kg; -98kg; +98kg; 
(F) -50kg; -54kg; -59kg; -65kg; -72kg; -80kg; +80kg; 
(C) -64kg; -71kg; -79kg; +98kg. 

4. RESPONSABILITĂŢI: 
- Federaţia Română de SAMBO are responsabilitatea să verifice viza 

medicală; 
- Structurile sportive sunt responsabile pentru asigurarea medicală a 

sportivilor; 
- Structurile sportive sunt direct responsabile pentru atitudinea membrilor 

cu care se prezintă !a Competiţie. 

S. ÎNSCRIEREA: 
- Înscrierea nominală trebuie făcută până pe data de 25.03.2022, după 

această dată înscrierea va fi contra cost, 20 lei/persoană ; 
- Un sportiv poate participa doar la o singură categorie de greutate. 
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6. ACREDITAREA: 
- Acreditarea pentru participare la Competiţie se va face înainte de 

tragerea la sorţi. 
- Taxă înscriere competiţie - 20 Lei/sportiv, percepută de organizatori. 

7. CĂNTARUL: 
- Controlul greutăţii se va face în data de 02.04.2022, interval 18:00-19:00 

Izvoranijsala de competitie, iar pentru sportivii care sosesc pe data de 
03.04.2022, la ora 08:00/ sala de competiţie; 
Fiecare sportiv trebuie sa fie prezent la cântar cu legitimaţia şi un act de 
identitate (C.I. sau pasaport); 
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. 
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- Tragerea la sorţi se va face după acreditare, pe data de 03.04.2022 la 
ora 08:30, pentru toate categoriile de greutate la (F, M, C ). 

9. ECHIPAMENTUL DE CONCURS: 
- Sportivii vor participa doar în echipament SAMBO roşu şi albastru; 
- Primul sportiv anunţat, va fi în veston roşu. 

10.PROGRAMUL: 
- Sâmbătă, 02.04.2022 

18:00-19:00 - acreditarea sportivilor, cântarul oficial. 

- Duminică, 03.04.2022 

08:00-08:30 - acreditarea sportivilor, cântarul oficial; 
08:30-09:00 - tragerea la sorţi; 
11:30-12:00 - şedinţa tehnică; 
12:00 - începerea Competiţiei. 

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

1 rnmnlov nlimnir Cvttnov -..................... -- .............. """ ... ,_. ...... , 

Hotel Sydney 2000- Izvorani 
Hotel Olimpic- Izvorani 
e-mail: om 

CEWt,e,zvoram o.yaho . m 

2.Complex Sportiv Navasart - Baza Olimpică Canotaj 

Pers. contact: D-na Cristina Maricea 
Telefon:0746.100.034 
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