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WAKO C Class Even 

„Silver Griffin Cup 2020”  
(Creative Forms, Kick-Light, Full,K-1) 

 

Sacensības nolīkums 

Rīkošanas 
datums 

11.-13. septembrī 2020. gadā 

Organizatori  Latvijas kikboksinga federācija un Sporta biedrība “SEDNA” aicina visus cīņas mākslu pārstāvjus 
piedalīties  Austrum Eiropas starptautiska kausa kikboksā “Silver Griffin Cup 2020”, Creative Froms, 
Kick-Light, Full un K-1 disciplīnas, kas notiks 2020.gada 11. un 13.septembrī pēc adreses: 
“Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes sporta komplekss”, 18. Novembra iela 39, LV 4601. 
Rēzeknē.  
Šī čempionāta organizators ir Latvijas kikboksinga federācija un sporta biedrība “SEDNA”, 
sadarbībā ar LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Sporta Departamentu, LSFP, Rēzeknes Pilsētas 
Domes un Rēzeknes Pilsētas Domes Sporta Pārvaldi.  Tālr. +371 26359633, e-pasts info@wakolat.lv 
. 

Galvenais 
tiesnesis Jurijs Bratčenko  t.nr. +371 26167552  

Programma 11.septembrī 2020.gada  
● no 13:00 – 16:00 reģistrācija un svēršana (pēc iepriekšējās pierakstīšanās katrai komandai) 
● no 17:00 – 18:00 tiesnešu, treneru un dalībnieku seminārs           
● no 20:00 – 21:00 izloze  

12.septembrī 2020.gada  
● no 10:00 - 13:00 priekšsacīkstes  
● no 13:00 - 13:30 atklāšanas ceremonija 
● no 13:30 - 14:00 pārtraukums 
● no 14:00 – 16:00 priekšsacīkstes, pusfināli 
● no 16:30 – 17:30 tiesnešu un treneru seminārs           

 
13. septembrī 2020.gada 

● no 10:00 - 15:00 fināli  
* apbalvošana sākas no 13:00  (medaļas, diplomi, vērtīgas balvas, komandas kausi) 

Noteikumi Sacensības ir 2020.gada oficiālais Austrumeiropas  starptautiskais kauss kikboksā un notiks pēc 
WAKO noteikumiem. Iepriekš vienojoties ar sacensību organizatoriem, iespējams sacensību 
tiesāšanā iesaistīt kluba tiesnešus. Tiesnešu formas tērpam ir jāatbilst  WAKO starptautisko standartu 
prasībām. 

Medicīniskā 
apkalpošana un 
kontrole 

Organizators ir atbildīgs par medicīniskās palīdzības sniegšanu oficiālājiem čempionāta 
dalībniekiem sacensību laikā (saskaņā ar to veselības apdrošināšanu). 
Dalībniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam (ar foto), medicīniskai izzīņai un 
apdrošīnāšanas polisei. Sportisti bez  medicīniskās  izziņas var nokārtot medicīnisko apskati 
reģistrācijas laikā par papildmaksu (5 EUR). 
Sportisti bez apdrošīnāšanas polises, medicīniskās apskates vai izziņas nevarēs piedalīties sacensībās! 

Medaļas un 
apbalvošana 

Diplomi, medaļas un vērtīgas balvas. Katrā disciplīnā trīs labākās komandas tiks apbalvotas ar 
kausiem un vērtīgām balvām. 

Ekipējums Visiem dalībniekiem jābūt savam ekipējumam, kas atbilst starptautisko standartu prasībām. 
WAKO noteikumi  

Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro 00 cents) par katru dalībnieku katrā disciplīnā 

Viesnīca Sacensību dalībniekiem dzīvošana: 
● Robežsardzes koledžas viesnīca (vietu sk. 70, cena par nakti 8 EUR bez brokasta)  
● Hostels (no 12 līdz 16 eiro bez brokasta) 
● Citas viesnīcas no 25 EUR līdz 40 EUR ar brokastu  (Hotel Kolonna, Hotel Latgale, Hotel 

Restart, Hotel Ludza).  
Viesnīcas pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 3. septembrīm  2020. gada. 
Komandu nosūtošā organizācija atbild par visiem komandas izdevumiem, kas saistīti ar šīm 
sacensībām. 

Nikolajs Pusnakovs +371 29100236  info@wakolat.lv   

Darja Strutinska - +371 26359633 info@wakolat.lv  

mailto:info@wakolat.lv
mailto:info@wakolat.lv
mailto:info@wakolat.lv
http://www.wakoweb.com/en/page/wako-rules-and-regulations/f4fd3fbd-938b-4bbe-bebe-48fdf157a02b
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Sacensības 
pieteikšanas un 
reģistrēšanas 
noteikumi: 

● Pieteikumi, kuri iesniegti vēlāk par norādīto laiku (03. septembrīm) tiek apliekti ar papildus 
samaksu viena dalībnieka apmērā par katru dalībnieku.  

● Komandas, kuras laicīgi neieradās reģistrācijā tiek apliekti ar papildus samaksu 5 eiro 
apmērā par katru dalībnieku, katrā disciplinā. 

● Dalībnieku pārsvēršanas gadījumi tiek apliekti ar papildus samaksu 10 (desmit) eiro apmērā.  
● Komandas bez tiesniešu pārstāvjiem tiek apliktas ar komandas dalības maksu 25 (divdesmit 

pieci) eiro apmērā.  

Pieteikšanās līdz:    2020.gada 3. septembrīm  
Pieteikuma 
forma 

Pieteikumus var sūtīt uz e-pastu:  
info@wakolat.lv  
Mob.tel.: +371 26359633  

 

Nikolajs Pusnakovs +371 29100236  info@wakolat.lv   

Darja Strutinska - +371 26359633 info@wakolat.lv  

mailto:info@wakolat.lv
mailto:info@wakolat.lv
mailto:info@wakolat.lv
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WAKO Creative Forms /Solo kompozīcijas  
Divīzijas un reglaments (vīrieši, sievietes): 

● Pieaugušie – 2001. gada un vecāki ; 
● Juniori  – 2002 – 2003. gada; 
● Jaunieši  – 2004-2005. gada un 2006 - 2007. gada.; 
● Kadeti – 2008.gada un jaunākie; 

Disciplīnas: 
● Vīrieši, sievietes - mīksts stils, ciets stils, mīksts stils ar ieroci, ciets stils ar ieroci; 
● Jaunākie dalībnieki – bez ieroci un ar ieroci. 

 

* WAKO federācijas noteikumi -  Creative Forms / solo kompozīcijas   
Chapter 7.1 Creative Forms_update March 2019 (345 KB) 
http://www.wakoweb.com/en/doc/1157/559c12e2c8ea411cb02226990ff24609/download/  

 
 

 
Apstiprināts LKF (Latvijas Kikboksa federācija) valdes sēdē  
 
Nikolajs Pušņakovs 
Prezidents  
Latvijas Kikboksa federācija 
 
Darja Strutinska 
Ģenerālsekretāre  
Latvijas Kikboksa federācija 
 
Iepazinās:  Olegs Pavlovs 
Direktors, sporta biedrība “SEDNA” 
  

Nikolajs Pusnakovs +371 29100236  info@wakolat.lv   

Darja Strutinska - +371 26359633 info@wakolat.lv  

mailto:info@wakolat.lv
mailto:info@wakolat.lv
http://www.wakoweb.com/en/doc/1157/559c12e2c8ea411cb02226990ff24609/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/1157/559c12e2c8ea411cb02226990ff24609/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/1157/559c12e2c8ea411cb02226990ff24609/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/1157/559c12e2c8ea411cb02226990ff24609/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/1157/559c12e2c8ea411cb02226990ff24609/download/
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Disciplīnas un noteikumi WAKO Kick-Light 

WAKO KICK-LIGHT  

Small 
Children 

Children 
 

Younger 
Cadets 

Older 
Cadets 
 

Younger 
Juniors 
 

Juniors 
 

Seniors 
 

Veterans 
 

Years 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-18 19-40 41-45 
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls Male Female Male Female Male Female Male Fema

le 
KL- 
SCB-
67 

KL- 
SCG-
67 

KL- 
CB-
89 

KL- 
CG- 
89 

KL-
YCB-
1011 

KL- 
YCG-
1011 

KL-
OCB- 
1213 

KL- 
OCG- 
1213 

KL- 
YJM- 
1415 

KL- 
YJF- 
1415 

KL- 
JM- 
1618 

KL- 
JF- 
1618 

KL- 
SM- 
1940 

KL- 
SF- 
1940 

KL- 
VM- 
41-45 

KL- 
VF- 
4145 

-23 -23 -23 -23 -28 -28   -42 -42 -52 -50 -52 -50 -63 -55 

-26 -26 -26 -26 -32 -32   -47 -46 -57 -55 -57 -55 -74 -65 

-29 -29 -29 -29 -37 -37 -42 -42 -52 -50 -63 -60 -63 -60 -84 +65 

-32 -32 -32 -32 -42 -42 -47 -46 -57 -55 -69 -65 -69 -65 -94  

-37 -37 -37 -37 -47 -47 -52 -50 -63 -60 -74 -70 -74 -70 +94  

+37 +37 +37 +37 +47 +47 -57 -55 -69 -65 -79 +70 -79 +70   

   -63 -60 +69 +65 -84  -84  

-69 -65  +84  -89 

+69 +65  -94 

 +94 

 WAKO rules tatami sports, Kick-Light rules 
http://www.wakoweb.com/en/doc/1011/335a881cd7aa4315b53e1ed2b6a8d023/download/ 
http://www.wakoweb.com/en/doc/13/811e0f0bc3ae460ba810a5f86bfade49/download/  

 
*  Dalība kategorijās (mazie bērni, bērni, jaunāki kadeti) WAKO kick-light sadaļā jāapstiprina un 
jāaplicina dalībnieka trenerim vai vecākiem reģistrācijas brīdī. 
 
 
 
 
Apstiprināts LKF (Latvijas Kikboksa fedrācija) valdes sēdē  
 
Nikolajs Pušņakovs 
Prezidents  
Latvijas Kikboksa federācija 
 
Darja Strutinska 
Ģenerālsekretāre 
Latvijas Kikboksa federācija 
 
Iepazinās:  Olegs Pavlovs 
Direktors, sporta biedrība “SEDNA” 
 
  

Nikolajs Pusnakovs +371 29100236  info@wakolat.lv   

Darja Strutinska - +371 26359633 info@wakolat.lv  

mailto:info@wakolat.lv
mailto:info@wakolat.lv
http://www.wakoweb.com/en/doc/1011/335a881cd7aa4315b53e1ed2b6a8d023/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/13/811e0f0bc3ae460ba810a5f86bfade49/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/1011/335a881cd7aa4315b53e1ed2b6a8d023/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/13/811e0f0bc3ae460ba810a5f86bfade49/download/
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Disciplīnas un noteikumi FULL/K-1 

WAKO FULL/K-1 
Older Cadets 
 

Younger Juniors 
 

Juniors 
 

Seniors 
 

Years 13-14 (with 
coach and parent 
legal agreement) 

15-16 17-18 19-40 

Boys Girls Male Female Male Female Male Female 
FC-OCB-12-13 
K1-OCB-12-13 

FC-OCG-12-13 
K1-OCG-12-13 

FC-YJM-14-15 
K1-YJM-14-15 

FC-YJF-14-15 
K1-YJF-14-15 

FC-JM-16-18 
K1-JM-16-18 

FC-JF-16-18 
K1-JF-16-18 

FC-SM-19-40 
K1-SM-19-40 

FC-SF-19-40 
K1-SF-19-40 

-42 -42 -42 -40 -51 -48 -51 -48 
-45 -46 -45 -44 -54 -52 -54 -52 
-48 -50 -48 -48 -57 -56 -57 -56 
-51  -51 -52 -60 -60 -60 -60 
-54  -54 -56 -63.5 -65 -63.5 -65 
-57 -57 -60 -67 +65 -67 +65 
-60 -60 +60 -71  -71 
-63.5 -63.5  

 
-75 -75 

-67 -67 -81 -81 
 -71 -86 -86 

-75  -91  
-81 +91 
+81  

 WAKO rules rings sports, Wako FULL, WAKO K-1 
http://www.wakoweb.com/en/doc/1001/4d28bdc6b35a431f8ac96fa0c526c9c0/download/ 
http://www.wakoweb.com/en/doc/1002/de7b5d03426b40a3bd875b37c2b84504/download/ 
http://www.wakoweb.com/en/doc/1004/8d599c4cbe144af699d21471c4a70e9a/download/  
 
* Dalība kategorijās ( jaunāki kadeti) WAKO kick-light sadaļā jāapstiprina un jāaplicina dalībnieka 
trenerim vai vecākiem reģistrācijas brīdī. 
 
Apstiprināts LKF (Latvijas Kikboksa fedrācija) valdes sēdē  
 
Nikolajs Pušņakovs 
Prezidents  
Latvijas Kikboksa federācija 
 
Darja Strutinska 
Ģenerālsekretāre  
Latvijas Kikboksa federācija 
 
Iepazinās:  Olegs Pavlovs 
Direktors, sporta biedrība “SEDNA” 

Nikolajs Pusnakovs +371 29100236  info@wakolat.lv   

Darja Strutinska - +371 26359633 info@wakolat.lv  

mailto:info@wakolat.lv
mailto:info@wakolat.lv
http://www.wakoweb.com/en/doc/1001/4d28bdc6b35a431f8ac96fa0c526c9c0/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/1002/de7b5d03426b40a3bd875b37c2b84504/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/1004/8d599c4cbe144af699d21471c4a70e9a/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/1001/4d28bdc6b35a431f8ac96fa0c526c9c0/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/1002/de7b5d03426b40a3bd875b37c2b84504/download/
http://www.wakoweb.com/en/doc/1004/8d599c4cbe144af699d21471c4a70e9a/download/
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