
Šogad  no 29.novembra līdz 8.decembrim uz Antāliju devas 4 Latvijas kikboksa izlases sportisti (Reinis 
Porozovs, Jevgēnijs Soproņuks, Pāvels Haritonovs, Linards Pozdiševs) lai aizvadītu cīņu par pasaules 
kikboksa čempiona titulu, vecākā izlases trenera Vasīlija Čerņigova vadībā. Ierašanās dienā sportistiem 
nenācās viegli haotiskās akreditācijas un novēlotās viesnīcas numuriņu iegūšanas dēļ, pie viesnīcas 
numuriņiem sportisti tika tikai nakts vidū. Nākamajā dienā, guļot tikai 5 stundas, sākās pirmās grūtības 
Linardam Pozdiševam, bija pārsniegts nepieciešamais svars, tādēļ neizdevās iekļauties savā svara 
kategorijā līdz 74 kg. Sākās 1 h svara dzenāšana. Pienāca laiks svērties, par laimi, viss beidzas labi un visi 
iekļāvās savās svara kategorijās. 

Pienāca sacensību cīņu otrā diena, kurā Linardam nācās piekāpties sportistam no Maķedonijas Dimitaram 
Gjorgjievam, kurš kļuva šogad jau par divkārtējo pasaules čempionu Kick-light disciplīnā. Kā arī 
Jevgēnijam Sporoņukam veiksme neuzsmaidīja un pirmajā cīņā tika pretinieks no Krievijas Maksims 
Prokofejevs , kurš šogad izcīnīja pasaules čempiona titulu! 

Reinim Porozovam savas veselības dēļ nācās mainīt kikboksa disciplīnu no Full-contact uz Kick-light, bet 
šāds pavērsiens sportistu neatturēja no savas pirmās cīņas veiksmīgas aizvadīšanas pret iepriekšēja gada 
pirmās vietas ieguvēju Patryk Zaborowski no Polijas. Reinis saglabāja vēsu pratu visos 3 raundos, kamēr 
sportists no Polijas centās agresīvi doties uz priekšu un guva pienācīgu atbildi no mūsu latviešu sportista. 

Nākamajā dienā Reinim nācās piekāpties sportistam no Krievijas Sergejam Ponomorevam, kurš veikli 
izpildīja zemos spērienus (low-kicks) un, kad Reinis veica atbildes sitienus, punktus neieskaitīja. Bija 
iestājusies sajūta, ka tiesneši lidinās, kaut kur mākoņos un redz tikai Krievijas sportistu. Pēc šīs cīņas 
Reinis ieguva godpilno trešo vietu. 

Pāvels Haritonovs pirmo cīņu aizvadīja bez apgrūtinājumiem. Pāvels viegli pārspēja pretinieku no 
Rumānijas, Eugenu Vodea, gan sitienos ar rokām, gan spērienos ar kājām. Pusfināls pret Polijas sportistu 
Cyprian Grzedu nebija tik viegls. Pāvels pēc pirmā raunda saprata, ka izvēlētā cīņas taktika uzvarēt 
nepalīdzēs, tādēļ jāmaina cīņas stratēģija, lai mainītu cīņas iznākumu uz pozitīvu. Mūsu sportists sāka 
aktīvi darboties ar rokām un veikt vairāk spērienu galvas virziena. Ar nelielām grūtībām, Pāvels vinnēja 
šo cīņu un tika kvalificēts fināla cīņai. Finālā latvietis tikās ar Slovēnijas izlases spēcīgāko sportistu 
Dejanu Vajsu. Finālā Pāvels nocīnījās godam, bet Dejans Vajs, kopvērtējuma pēc punktiem bija krietni 
apsteidzis mūsu latviešu sportistu un izcīnīja pasaules čempiona titulu, atstājot Pāvelu godpilnā 
vicečempiona statusā.  

Kā arī sacensības, šī gada 1. Decembrī, pirmo reizi WAKO vēsturē sanāksme priekš WAKO Europe 
kikboksa federācijas notika Pine Maritim pludmales kūrortā Antālijā, Ēģiptē. Pieaugušo pasaules 
čempionāts Point Fighting, Light Contact, Kick Light, Full Contact and Musical Forms disciplīnās, kas 
notika no 29. novembra līdz 8. decembrim. 

Mr. Borislavs Pelevič, serbu kikboksa federācijas prezidents, pēc neapstrīdama lēmuma, tika ievēlēts par 
WAKO EUROPE jauno WAKO Kontinentālās divīzijas prezidentu. 
Starp valdes locekļiem tika ievēlēti šie cilvēki: 
Vecākais Vice prezidents : Mr. Rojs Bekers (Īrija) 
Vice prezidents : Mr. Salims Kaiyci (Turcija) 
Vice prezidents: Jurijs Filimonovs (Krievija) 
Vice prezidents: Mrs. Frančeska Falsoni (Itālija) 


