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 Latvijas atklātais kadetu čempionats kikboksā „Latvijas čempionāts kadetiem WAKO”  

Sacensības programma 

Rīkošanas datums 26. aprīlī 2014. gadā 

Uzaicinājums Sporta biedrība “SEDNA” aicina visus cīņas mākslu pārstāvjus piedalīties kikboksa kadetu 
Latvijas čempionāta “Latvijas čempionāts kadetiem WAKO”, kas notiks 2014. gada 26. 
aprīlī pēc adreses: Jupatovkas iela 1/2, Rēzeknē. 
Šī čempionāta organizators ir sporta biedrība “SEDNA”, šī čempionāta organizēšana notika 
sadarbībā ar Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi, Rēzeknes pilsētas domes Sporta 
Pārvaldi, un Latvijas kikboksinga federāciju  

Programma Reģistrācija un svēršana:           26.aprīlī no 7:30 – 09:30  
Izloze:                                             26.aprīlī no 9:35 – 10:00 
Tiesnešu seminārs:                      26.aprīlī no 10:00 – 10:40 
Cīņu programma, apbalvošana 
26. aprīlī no 11:00 – 13:00 – priekšsacīkstes  
26. aprīlī no 13:20 – 16:00 – fināli, apbalvošana (medaļas, diplomi, vērtīgas balvas, 
komandas kausi) 

Disciplīnas un reglaments „Kick-Light”  (WAKO noteikumi) 
 

Vecums, gadi Svara kategorijas 

Jaunie kadeti 
II (YKL II) 

8-9 -23 kg. - 26 kg. - 29 kg. - 32 kg.       

Jaunie kadeti 
I (YKL I) 

10-
11- 
12 

- 28 kg. - 32 kg. - 37 kg. - 42 kg. - 47 kg. + 47 kg.      

Vecākie 
kadeti (OKL)  

13-
14-
15 

- 42 kg. - 47 kg. - 52 kg. - 57 kg. - 63 kg.      

Kadeti 
(meitenes) 

8-9 
13-
14-
15 

-30 kg. - 42 kg. - 46 kg. - 50 kg. - 55 kg. - 60 kg. 
YKL I un YKL II  2 x 1.30 ar 1 minūtes 
pārtraukumu, OKL 2x2 ar 1 minūtes 

pārtraukumu 
 

Noteikumi Sacensības ir 2014.gada oficiālais Latvijas čempionāts. Čempionāts notiks pēc WAKO 
noteikumiem. Galvenais tiesnesis  – Pavels Maksimovs (Latvija).  

Medicīniskā 
apkalpošana 

Organizators ir atbildīgs par medicīniskās palīdzības sniegšanu oficiālajiem čempionāta 
dalībniekiem sacensību laikā (saskaņā ar to veselības apdrošināšanu). 

Medaļas un 
apbalvošana 

Pirmo vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļu, diplomu un piemiņas balvu. 2. un 3. vieta – 
diploms, medaļa. Komandu vietas tiks apbalvoti ar čempionāta Kausiem! 

Ekipējums  Kick-Light: šorti, T-veida krekls, galvas  ķivere ar slēgtu augšdaļu, bandāža, apakšstilba 
aizsargs, fūti, kapa, boksa cimdi 10 unces (AIBA standarts 283 gr.), sievietēm – krūšu 
aizsargs; 
* visiem dalībniekiem jābūt savam ekipējumam 

Dalības maksa  10 EUR (desmit eiro 00 centi) par dalībnieku katrā disciplīnā 

Pieteikumu iesniegšanas pēdējais termiņš: 2014.gada 19. aprīlī 

Dalībnieku anketas 
Pieteikumus var sūtīt uz e-pastu: info@sedna.lv un/vai nikolajs.pusnakovs@sedna.lv   
T.nr.: +371 29100236 

mailto:info@sedna.lv
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 Latvijas atklātais kadetu čempionats kikboksā „Latvijas čempionāts kadetiem WAKO”  

Pieteikums dalībai čempionāta „Latvijas čempionāts kadetiem WAKO” 

Organizācijas nosaukums  

Adrese  

Tālruņa Nr.   

Faksa Nr.   

E-pasta adrese  

Mājas lapas adrese  

Organizācijas vadītāja vārds un uzvārds  

Delegācijas oficiālo pārstāvju vārdi un 

uzvārdi 

 

Sportistu saraksts 

№ Vārds, uzvārds Dz. 

datums 

Disciplīna Svara 

kategorija 

Cīņas, 

uzvaras 

Ārsta atzīme 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

…        

 


