
SPORTA BIEDRĪBA „SEDNA”
sadarbībā ar Latvijas Kikboksinga Federāciju,  

LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Sporta Departamentu, 
LSFP, Rēzeknes Pilsētas Domes un  

Rēzeknes Pilsētas Domes Sporta Pārvaldi  

21. starptautiskais čempionāts kikboksā

„WAKO Latvia OPEN 2017” 

(Kick - Light, Low-Kick) 
(Kick-Light, Low-kick) 

Rēzekne, Latvia 21-22.04.2017 



Sacensības nolīkums 
Rīkošanas 
datums 

21.-22. aprīlī 2017. gadā 

Organizatori Sporta biedrība “SEDNA” aicina visus cīņas mākslu pārstāvjus piedalīties  Latvijas 
starptautiska čempionāta kikboksā “WAKO Latvia OPEN 2017”, Kick-Light un Low 
disciplinas, kas notiks 2017.gada 22. aprīlī pēc adreses: Valsts robežsardzes koledža, 
Zavoloko iela 8, LV 4600. Rēzeknē.  

Šī čempionāta organizators ir sporta biedrība “SEDNA”, sadarbībā ar sadarbībā ar LR 
Izglītības un Zinātnes ministrijas Sporta Departamentu, LSFP, Rēzeknes Pilsētas Domes un 
Rēzeknes Pilsētas Domes Sporta Pārvaldi.  
Tālr. +371 29100236, e-pasts nikolajs.pusnakovs@gmail.com . 

Programma Reģistrācija un sveršana:             21.aprīli no 17:00 – 20:00
Izloze :        21.aprīli no 20:30 – 22:30
Tiesniešu seminārs:  21.aprīli no 20:00 – 21:00
Ciņu programma un apbalvošana 
22.April

● no 09:30 - 12:00 priekšsacīkstes
● no 12:00 - 12:30  atvēršanas ceremonija
● no 12:30 - 14:00  pusfināli
● no 14:20 - 18:00 – fināli
● no 18:30 apbalvošana (medaļas, diplomi, vērtīgas balvas, komandas kausi)

Noteikumi Sacensības ir 2017.gada oficiālais Latvijas 21.starptautiskais čempionāts. Čempionāts        
notiks pēc WAKO noteikumiem.  

Iepriekš vienojoties ar sacensību organizatoriem, iespējams sacensību tiesāšanā iesaistīt         
kluba tiesnešus. 

Medicīniskā 
apkalpošana un 
kontrole 

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

Dalībniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam (ar foto) un medicīniskajai          
izziņai. Sportisti bez medicīniskās izziņas var nokārtot medicīnisko apskati reģistrācijas          
laikā par papildmaksu (5 EUR). 

Sportisti bez medicīniskās apskates vai izziņas nevarēs piedalīties sacensībās! 
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 Visiem dalībniekiem jābūt savam ekipējumam, kas atbilst starptautisko standartu prasībām. 
WAKO noteikumi  

Dalības maksa 10 EUR (desmit euro 00 cents) par katru dalībnieku katrā disciplīnā 
Viesnīca Visām komandām un sacensību dalībniekiem dzīvošana: 

- Robežsardzes koledžas viesnīca (vietu sk. 125, cena par nakti 5 EUR)  
- Citas viesnīcas no 20 EUR līdz 39 EUR).  

Viesnīcas pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 12. aprīlīm  2017. gadam. 

Komandu nosūtošā organizācija atbild par visiem komandas izdevumiem, kas saistīti ar šīm            
sacensībām. 

mailto:nikolajs.pusnakovs@gmail.com
http://www.wakoweb.com/en/page/wako-rules-and-regulations/f4fd3fbd-938b-4bbe-bebe-48fdf157a02b


Pieteikšanās līdz:    12. aprīlī 2017.gada
Pieteikuma forma Pieteikumus var sūtīt uz e-pastu: 

nikolajs.pusnakovs@gmail.com, wakolat@inbox.lv 
Mob.tel.: +371 29100236 

Disciplines un noteikumi „Kick-Light” (WAKO noteikumi) 

Gruppa Min. Gadi Svars 

Small Cadets (L-SMC)  2x1 6-7 

-23 -26 -29 -32 -36 +36 
Young Cadets II (L-YCMII) 2x1 8-9 

Young Cadets I (L-YKMI) 2x1:30 10-11 -28 -32 -37 -42 -47 +47 

Cadets (L-CM) 2x2 12-13 

-37 -42 -47 -52 -57 - 63 -69 +69 
Young Juniors (L-YJM) 3x2 14-15 

Juniors (L-JM) 3x2 16-18 -52 -57 -63 -69 -74 -79 -84 +84 

Senior (L-SM) 3x2 18-45 -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 

YC II  Female  (L-YCIIF) 2x1 8-9 

-26 -30 -37 -42 -46 -50 - 55 -60 -65 +65 YC I  Female  (L-YCIF) 2x1:30 10-11 

Cadeds Female (L-CF) 3x1:30 12-13 

Young Junior Female (L-YJF) 3x2 14-15 -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Junior Female (L-JF) 3x2 16-18 -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Senior Female (L-SF) 3x2 18-45 -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Disciplines un noteikumi„LOW” (WAKO noteikumi) 

Gruppas  M. Gadi Svars 

Young Junior (F-YJM)  3x2 14-16 -48 -51 -54 -57 -60 -63 

Junior (F-JM) 3x2 16-18 -54 -57 -60 -63 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91 

Senior (F-SM) 3x2 18-45 -54 -57 -60 -63 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91 

Junior Female (F-YJF) 3x2 16-18 -40 -44 -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70 

Senior Female (F-SF) 3x2 18-45 -52 -56 -60 -65 -70 +70 

Apstiprināts LKF valdes sēdē 2017. gada 12. februārī 

V. Jeršovs 
Latvijas Kikboksinga federācijas valdes priekšsēdētājs 

N.Pušņakovs 
Latvijas Kikboksinga federācijas valdes loceklis, Sporta Biedrības SEDNA dibinātājs un galvēnais treneris 

N.Krilovs 
Rēzeknes Pilsētas Domes un Rēzeknes Pilsētas Domes Sporta Pārvaldes vadītājs 

mailto:nikolajs.pusnakovs@gmail.com
mailto:wakolat@inbox.lv


 

 




