Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas sambo meistarības pakāpes
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tiek veikta atestācija sambo meistarības pakāpju piešķiršanai
Latvijas Republikā.
2. Meistarības pakāpes tiek piešķirtas par sasniegumiem, kas izcīnīti starptautiskās, Eiropas vai Latvijas
sambo federācijas oficiālajās klātienes sambo sacensībās un ir iekļauti sacensību kalendārā.
3. Sporta meistara kandidāta (SMK) pakāpe tiek piešķirta no 14 gadu vecuma, sporta meistara (SM)
pakāpe - no 15 gadu vecuma.
4. Šie noteikumi ir Latvijas Sambo federācijas (LSF) normatīvs dokuments, un tā prasības ir obligātas
visiem asociācijas biedriem.
II. Iesnieguma iesniegšana un izvērtēšana
5. Lai varētu pretendēt uz meistarības pakāpju piešķiršanu, LSF biedrs iesniedz iesniegumu un sacensību
protokola kopiju, kas apliecina izcilo sasniegumu. Iesniegumu var iesniegt pēc katra gūtā sasnieguma.
6. Iesniegumu par meistarības pakāpes piešķiršanu izskata un izvērtē LSF atestācijas komisija.
6.1. Atestācijas komisija sastāv no trīs locekļiem (komisijas priekšsēdētājs un divi komisijas
locekļi), kurus apstiprina valde.
6.2. Atestācijas komisija izskata iesniegumus divas reizes gadā.
6.3. Atestācijas komisijai ir tiesības papildināt sacensību loku pēc sava uzskata.
7. Meistarības pakāpes tiek piešķirtas par sasniegumiem, izpildot prasības un nosacījumus (pielikums Nr.
1). Gadījumā, ja ir nepietiekams dalībnieku un uzvaru skaits, atkārtoti sasniedzot rezultātu divās
vienāda līmeņa sacensībās, uzvaru skaits tiek summēts.
8. Iesniegumi par meistarības pakāpju piešķiršanu tiek izskatīti par izciliem sasniegumiem, sākot no
1992. gada.
9. Atestācijas komisija izvērtē iesniegumu, iesniegumam pievienoto dokumentu un iesniegumā minētā
sasnieguma atbilstību un piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes informē iesniedzēju par pieņemto
lēmumu.
III. Atestācijas apliecība un goda zīme
10. Veiksmīgas atestācijas gadījumā tiek izsniegta apliecība un goda zīme ar reģistrācijas numuriem.
11. Lai saņemtu atestācijas apliecību un goda zīmi, iesnieguma pieteicējam par noformēšanu ir
jāsamaksā LSF kontā:
11.1. par SMK pakāpi 20,00 eiro apmērā
11.2. par SM pakāpi 40,00 eiro apmērā
12. Atestācijas apliecības un goda zīmes iegādi nodrošina LSF.
13. Apliecības un goda zīmes reģistrāciju veic LSF sekretariāts.
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