
Sporta klubs “Ballistic boxing club” 
Malkas iela 4, Liepāja, LV-3400 

Tālr.: +371 26871358 
e-pasts: masliquefitness@gmail.com 

Reģ.nr.: 40008203613 
 
 

Liepājas čempionāts kikboksābērniem 2020 
(KL, K-1) 

 
Rīkošanas datums: 2020.gada 25.janvāris; 
Organizatori:Sporta klubs “Ballistic boxing club” sadarbībā ar Latvijas kikboks federāciju un Liepājas 
sporta pārvaldi; 
Vieta:“Daugavas” sporta zāle, Bāriņu iela 12; 
Reģistrācija un sveršanās: 24.janvāri no plkst. 16:00 līdz 19:00 sporta klubā “Ballistic boxing club”; 
Izloze:24.janvārī plkst. 20:00 sporta klubā “Ballistic boxing club” 
Sacensības sakums:25.janvārī plkst. 10:00 
Reglaments un kategorijas: WAKO noteikumi 
 

KICK-LIGHT: 
 
Vecums: 6-7, 8-9 
Svaru kategorijas. 
Zēni/meitenes: -24, -26, -29, -32, -37; -42; +47 kg 
 
Vecums: 11-12, 13-14 
Svaru kategorijas. 
Zēni: -28, -32, -37; -42; -47; -52; -57; -63; -69; +69 kg;  
Meitenes: -28, -32, -37; -42; -46; -50; -55; -60; -65; +65 kg 
 
Vecums: 15-16, 17-18 
Svaru kategorijas. 
Zēni: -42; -47; -52; -57; 63; -69; -69; -74; -79; -84; -89; -94; +94 kg;  
Meitenes: -42; -46; -50; -55; -60; -65; -70; +70 kg  
 
 

K-1 STYLE: 
 
Vecums: 11-12 
Svaru kategorijas. 
Zēni/meitenes: -33, -36, -39, -42; -45; -48; -51; -54; 57; -60;+60 kg;  
 
Vecums: 13-14 
Svaru kategorijas. 
Zēni: -36, -39, -42; -45; -48; -51; -54; 57; -60; -63,5; -67; +67 kg;  
Meitenes:-36; -40; -44; -48; -52; -56; -60;+60 kg  
 



Vecums: 15-16 
Svaru kategorijas:  
Zēni:-42; -45; -48; -51; -54; 57; -60; -63,5; -67; -71; -75; -81; +81 kg;  
Meitenes:-36; -40; -44; -48; -52; -56; -60;+60 kg   
 
Vecums: 17-18 
Svars kategorijas:  
Zēni:-42; -45; -48; -51; -54; 57; -60; -63,5; -67; -71; -75; -81; -86; -91; +91 kg;  
Meitenes: -48; -52; -56; -60; -65; -70; +70 kg 
 
 
 
 

Prasības dalībniekiem un komandas nosūtošajām organizācijām. 
 

1. Pieteikumus var iesniegt līdz 2020.gada 19.janvārim. Pieteikumus pieņem sūtot e-pastu uz 
masliquefitness@gmail.com ; 
2. Dalībniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam(pase, ID karte) un medicīniskajai 
uzziņai(jābūt izrakstam ne agrāk par 2020.gada 20.janvāri). Sportisti bez medicīniskas uzziņas piedalīties 
sacensībās nevarēs. 
3. Iepriekš vienojoties ar sacensību organizatoriem, iespējams, sacensību tiesāšanā iesaistīt Jūsu kluba 
tiesnešus; 
4. Dalībnieku iemaksa katrā disciplīnā: -10 EUR. 
5. Dalībniekiem ir jābūt šadai formai:  
- Kick-light: šorti, T-krekls, galvas ķivere ar slēgtu augšdaļu, apakšstilbu aizsargi, fūti, boksa cimdi 10 
unces(WAKO standarts 283 gr.), bandāža, zobu aizsargs; sievietēm – krūšu aizsargs.  
- K-1:kikboksa šorti, kaila ķermeņa augšdaļa, galvas ķivere ar slēgtu augšdaļu, boksa cimdi 10 unces, kāju 
aizsargi “zeķes”, bandāža, zobu aizsargs, saites; sievietēm – krūšu aizsargs; 
Visiem dalībniekiem jābūt savam ekipējumam, kas atbilst starptautisko standartu prasībām. 
6. Apbalvošana: medaļas, diplomi un piemiņas balvas. 
 
 
 
 
 
 
Ar cieņu, 
Cīņu kluba “Ballistic boxing club” vadītājs 
A.Maslovs  
 

mailto:masliquefitness@gmail.com

