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“Latvia Open 2012”
16. starptautiskais čempionāts kikboksā

(kick-light, full-contact, K-1 rules)

Rīkošanas datums 2012. gada 9. – 11. martā

Organizatori Sporta klubs „Favorīts” sadarbībā ar Latvijas Kikboksinga federāciju, LR Izglītības un
Zinātnes ministrijas Sporta Departamentu un Latvijas Sporta federāciju padomi
Mob. tālr. (+ 371) 29219443, Fakss (+371) 67233877, e-pasts budo@dza.lv

Vieta Sporta nams „Centrs”, Olimpiskais centrs „Ventspils”
Brīvības iela 14, Ventspils, Latvija

Reģistrācija un
svēršana

9. martā plkst. 16:00 – 19:00 Olimpiska centra „Ventspils” viesnīcā
Lielais prospekt 33, Ventspils, Latvija

Izloze 9. martā 19:30 – 20:30 Olimpiska centra „Ventspils” viesnīcā

Tiesnešu seminārs 11. martā 19:00 – 20:00 Olimpiska centra „Ventspils” viesnīcā

Programma · 10. martā 10:00 - 15:00 un 16:00 - 20:00 (iepriekšējas cīņas)
                         16:00 atklāšanas ceremonija
· 11. martā 10:00 - 18:00 (fināli)

Apbalvošana Diplomi un medeļas.
„Sporta Meistara, melnā josta” titula piešķiršana pieaugušajiem par 1. vietu trīs aizvadītās
cīņās.
К-1 disciplīnā visas svara kategorijās uzvarētāji tiks apbalvoti ar naudas balvu 100 EUR
apmērā, uzvarētāja trēneris tiks apbalvots ar naudas balvu 50 EUR apmērā.

Divīzijas un reglaments

(WAKO)
Kick-light
Juniori 1994 – 1996 dz.g. 3 х 2 min.
-52 kg, -57 kg, -63 kg, -69 kg, -74 kg, -79 kg, -84 kg, +84 kg
Pieaugušie 1993 dz. g. un vecāki  3 х 2 min.
-57 kg, -63 kg, -69 kg, -74 kg, -79 kg, -84 kg, -89 kg, -94 kg, +94 kg
Full-contact / K-1 rules
Juniori 1994 – 1995 dz. g. (17, 18 gadi) 3 х 2 min.
-54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg, -91 kg, +91 kg
Pieaugušie 1993 dz. g. un vecāki  3 х 2 min.
-54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg, -91 kg, +91 kg
=================================================================
Sieviešu pāri tiek veidoti pēc iepriekšējas vienošanās !
Juniores 1994 – 1995 dz.g. (17, 18 gadi) 3 х 2 min.
Pieaugušās 1993 dz. g. un vecākas 3 х 2 min.
Full-contact / K-1 rules
-52 kg, - 56 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg
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Prasības dalībniekiem un komandas nosūtošajām organizācijām.

1. Sacensību pieteikuma beigu datums ir 2012. gada 1. marts. Komandas, kas nebūs iesniegušas pieteikumu var
netikt pielaistas dalībai sacensībās. Pieteikumus pieņem pa faksu (+ 371) 67233877 vai e-pastu budo@dza.lv

2. Dalībniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam (ar foto) un medicīniskajai izziņai.
Sportisti bez medicīniskās izziņas var nokārtot medicīnisko apskati reģistrācijas laikā par papildmaksu (3 Ls).
Sportisti bez medicīniskās apskates vai izziņas nevarēs piedalīties sacensībās!

3. Komandu nosūtošā organizācija atbild par visiem komandas izdevumiem, kas saistīti ar šīm sacensībām.
4. Iepriekš vienojoties ar sacensību organizatoriem, iespējams sacensību tiesāšanā iesaistīt kluba tiesnešus.
5. Dalībnieka iemaksa katrā disciplīnā ir:

federācijas biedriem - 10 Ls
tiem, kas nav federācijas biedri – 15 Ls
ārzemju dalībniekiem – 10 Ls vai 15 EUR

6. Dalībniekiem ir jābūt formai:
- Kick-light: šorti, T-veida krēkls, pārējais kā ‘full-contact’ disciplīnā;
- Full-contact: garās kikboksa bikses, kaila ķermeņa augšdaļa, galvas ķivere ar slēgtu augšdaļu, bandāža,

apakšstilba aizsargs, fūti, kapa, boksa cimdi 10 unces (AIBA standarts 283 gr.), sievietēm – krūšu aizsargs;
- K-1 rules: šorti, kājas aizsargs „taiboksa zeķe”, pārējais kā ‘full-contact’ disciplīnā;
Visiem dalībniekiem jābūt savam ekipējumam, kas atbilst starptautisko standartu prasībām.

7. Reģistrācijas laikā starptautiskajām komandām jāiesniedz savs nacionālais karogs sacensību organizatoram.
8. Sacensību organizators piedāvā apmešanu Olimpiska centra „Ventspils” viesnīcā. Tam nepieciešams atsūtīt pieteikumu

līdz 27. martam pa faksu (+ 371) 67233877 vai e-pastu budo@dza.lv. Apmaksa par viesnīcu jāveic reģistrācijas laikā.
Viesnīcas cena vienai personai ar brokasti vienā diennaktī ir 11 Ls vai 5 Ls vienai personai četrvietīgā numurā bez
brokasti. Piedāvājam izmitināt dalībniekus labā sporta zālē (līdzi jāņem savs guļammaiss) par 1 Ls cilvēkam
diennaktī. Komandas, kas neiesniegs pieteikumu, apmešanās jautājumus risina paši !

Apstiprināts LKF valdes sēdē
2011. gada 11. janvārī

V. Čerņigovs
Latvijas Kikboksinga federācijas valdes priekšsēdētājs
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