
                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 

“““BBBUUUDDDOOO   KKKAAAUUUSSSSSS   222000111666”””   
 

(Kick-light) 
 

 

Rīkošanas datums 2016. gada 15. oktobris 

Organizatori Cīņas mākslas centru BUDO sadarbībā ar Latvijas Kikboksinga federāciju 
Tālr. +371 26226838, e-pasts wakolat@inbox.lv 

Vieta „Cīņu mākslas centrs BUDO” sporta zāle 
Brīvības gatve 197, korpuss 36, Rīga LV–1039, Latvija 

Reģistrācija un svēršana 15. oktobrī no plkst. 9:00 – 10:30 „Cīņu mākslas centrs BUDO” ofisā 

Izloze 15. oktobrī no plkst. 10:30 - 11:45 „Cīņu mākslas centrs BUDO” ofisā 

Tiesnešu seminārs 15. oktobrī no plkst. 11:00 – 11:45 „Cīņu mākslas centrs BUDO” ofisā 

Cīņu programma, 
apbalvošana 

• 15. oktobrī  no plkst. 12:00 – 18:00, ( apbalvošana (medaļas, diplomi) 

 
Disciplīnas un reglaments  
(WAKO noteikumi) 

Kick-light 
 
Bērni (8-9.g) 2 х 1 min 
 -23 kg, -26 kg,-29 kg,-32 kg,-36 kg,+36 kg.(Zēni un meitenes) 
 
Jaunākie kadeti (10-11-12.g) 2 х 1.5 min 
 -28 kg, -32 kg,-37 kg,-42 kg,-47 kg,+47 kg.(Zēni un meitenes) 
 
Vecākie kadeti (13-14-15.g) 2 х 2 min. 
-42 kg, -47 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -69 kg, +69 kg (Zēni) 
-42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg (Meitenes) 
 
Juniori (16-18.g) un pieaugušie (19-40.g) 3 х 2 min. 
-57 kg, -63 kg, -69 kg, -74 kg, -79 kg, -84 kg, -89 kg, -94 kg, +94 kg. 
-50 kg, - 55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg (Sievietes) 
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Prasības dalībniekiem un komandas nosūtošajām organizācijām. 
 

1. Sacensību dalības pieteikuma beigu datums ir 2016. gada 12. oktobris. Komandas, kas nebūs iesniegušas 
pieteikumu, var netikt pielaistas dalībai sacensībās. Pieteikumus pieņem pa e-pastu wakolat@inbox.lv 

2. Dalībniekiem jābūt līdz personu apliecinošam dokumentam (ar foto) un medicīniskajai izziņai, kas izrakstīta 
ne agrāk kā 2016. gada 7. oktobrī. Sportisti bez medicīniskās izziņas var nokārtot medicīnisko apskati 
reģistrācijas laikā par papildmaksu (5 EURO).      

3. Komandu nosūtošā organizācija atbild par visiem komandas izdevumiem, kas saistīti ar šīm sacensībām. 
4. Dalībnieku iemaksa - 10 EURO; 
5. Dalībniekiem ir jābūt šādai formai: 

- Kick-light: šorti, T-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, kas atbilst starptautisko standartu prasībām.   
     

6. Orgkomitejas priekšsēdētājs:  Pavels Maksimovs 
Galvenais tiesnesis:   Jurijs Bratčenko   
Galvenais sekretārs:                       Nikolajs Pušņakovs 
 

 
Apstiprināts                           V.Čerņigovs 
2016. gada 29. septembra                            Cīņas mākslas centra BUDO valdes priekšsēdētājs 
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