
               
  

26. starptautiskais čempionāts kikboksā 

 

“LATVIA OPEN 2022” 

        (Kick-light, Light contact, K-1rules, Full contact, Creative forms ) 

ORGANIZATORI Latvijas Kikboksinga federācija aicina visus cīņas mākslu pārstāvjus 

piedalīties  C klases WAKO čempionātā kikboksā “Latvia Open 2022”, 

kas notiks 2022.gada no 26. līdz 28. augustam pēc adreses: Sporta iela 

7/9,Ventspils, Olimpiskais centrs “Ventspils”. 

 

Šī čempionāta organizatori ir Latvijas Kikboksinga federācija 
sadarbībā ar Ventspils sporta pārvaldi, Latvijas Sporta Federācijas 
Padomi un sporta klubu „Favorīts”.(+371 29235705 - Igors Likovs; 

+371 26359633 - Darja Strutinska)          

Sacensību pieteikuma beigu datums ir 2022. gada 21. augusts. 

    Pieteikumus pieņem pa e-pastu info@wakolat.lv 

Visi pieteikumi, kuri būs iesniegti vēlāk par norādīto laiku netiks 

pieņemti!!! 

 

 

PROGRAMMA Sacensības notiks pēc adreses Sporta iela 7/9,Ventspils,Olimpiskais 

centrs “Ventspils”. 

 

26. augusts (Piektdiena): 

16:00 - 20:00 – Reģistrācija un svēršanās (Sporta iela 7/9,Ventspils, 

Olimpiskais centrs “Ventspils”.) 

21:30 - Izloze (Pēc izlozes netiks veiktas izmaiņas!) 

 

27.augusts (Sestdiena): 

10:00 - 14:00 - priekšsacīkstes/pusfināli Rings un Tatami; 

piekšsacīkstes/pusfināli un fināli Creative forms  

14:00 - 14:30 – atklāšanas ceremonija 

14:30 - 15:00  - pārtraukums  

15:00 - 19:00 - priekšsacīkstes/pusfināli Rings un Tatami 

 

28. augusts (Sestdiena): 

10.00 - 18:00 – fināli Rings un Tatami;  

18:00 - apbalvošanas ceremonija. 

 

 

NOTEIKUMI Čempionāts notiks pēc WAKO noteikumiem. 

                                               https://wako.sport/rules/ 

 

Galvenais tiesnesis – Eduard Špakov (Lietuva, +370 66253650) 
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Iepriekš vienojoties ar sacensību organizatoriem, iespējams sacensību 

tiesāšanai iesaistīt kluba tiesnešus. Tiesnešu formas tērpam ir jāatbilst 

WAKO starptautisko standartu prasībām. 
 

Protesti sacensību laikā tiek pieņemti uz galvenā tiesneša vārda ar ķīlu 50 

EUR, ne vēlāk kā 10 minūtes pēc cīņas. Pārsūdzības komitejas loceklis 

pieņem  galīgo lēmumu. 

 

 

DISCIPLĪNAS  Kick-light/Light contact: 

UN     

SVARA   Children 7-8-9y. (girls/boys) 2 х 1 min. 

KATEGORIJAS  -23кg,-26кg,-29кg,-32кg,-36кg,+36кg 

 

Younger Cadets 10-12 y.(girls/boys) 2 х 1,5 min. 

-28kg,-32kg,-37kg,-42kg,-47kg,+47kg. 

 

Older Cadets 13-15  y. 2 х 2min. 

-42kg,-47kg,-52kg,-57kg,-63kg,-69kg,+69kg(boys) 

-42kg,-46kg,-50kg,-55kg,-60kg,-65kg,+65kg(girls) 

 

Juniors 16-18 y. 2 x 2 min., Seniors 19 and older 3 x 2 min 
-57 kg,-63 kg,-69 kg,-74 kg,-79 kg,-84 kg,-89 kg,-94 kg,+94kg(male) 

-50кg,-55кg,-60кg,-65кg,-70кg,+70кg(female) 

 

K-1 rules/Full contact: 

 

Older Cadets 13-14 y. 3 x 1,5 min (līdz pirmajam nokdaunam, sitieni 

ar ceļgalu tikai korpusā)  

Dalību vecuma kategorijā rakstiski jāapstiprina, 

apliecinot to ar parakstu dalībnieka vecākiem/aizbildņiem un trenerim . 

-42; -45; -48 kg, -51 kg, -54kg,-57kg,-60kg,-63,5kg,-67kg, +67 kg (boys) 

-36; -40; -44; -48; -52; -56; -60;+60 kg (girls) 

 

Younger Juniors 15-16 y. 3 x 2 min  

-48 kg, -51 kg, -54kg,-57kg,-60kg,-63,5kg,-67kg,-71kg,-75kg,-81kg,+81kg 
(male) 

-36kg,-40kg,-44kg,-48kg,-52kg,-56kg,-60kg,+60kg(female) 

 

Older Juniors 17–18 y.,Seniors 19 y. and older 3 x 2 min 

-54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg, -91 

kg, +91kg (male) 

-52 kg,-56 kg,-60 kg,-65 kg,-70 kg,+70kg(female) 
 

 



               
 

 

 

WAKO Creative Forms/Solo kompozīcijas  

Divīzijas un reglaments (vīrieši, sievietes): 

• Pieaugušie – 2003. gada un vecāki ; 

 

• Juniori  – 2004. – 2005. gada; 

• Jaunieši  – 2006.-2007. gada un 2008. - 2009. gada.; 

• Kadeti – 2010.gada un jaunākie; 

 

Disciplīnas: 

• Vīrieši, sievietes – mīksts stils, ciets stils, mīksts stils ar ieroci, ciets stils 

ar ieroci; 

• Jaunākie dalībnieki – bez ieroča un ar ieroci. 

 

 

MEDICINISKĀ  Organizators ir atbildīgs par medicīniskās palīdzības sniegšanu oficiālajiem 

APKALPOŠANA   čempionāta dalībniekiem sacensību laikā (saskaņā ar to veselības  

UN KONTROLE  apdrošināšanu) 

 

                                               Dalībniekiem jābūt līdzi personu  apliecinošam dokumentam (ar foto) un  

                                               medicīniskai izzīņai. 

 

                                               Sportisti bez medicīniskās izziņas nevarēs piedalīties sacensībās! 

                                               

 

  

 

APBALVOŠANA Diplomi, medaļas un vērtīgas balvas. Katrā disciplīnā trīs labākās komandas 

tiks apbalvotas ar kausiem un vērtīgām balvām. 

 

 

DALĪBAS 20 EUR par katru dalībnieku katrā disciplīnā – LKF biedriem un sporta                                                                                                                                                                                    

klubiem, kuri ir iekļauti savas valsts kikboksa federācijā un ir WAKO 

biedri 

MAKSA                                 35 EUR – parējiem par katru dalībnieku katrā disciplīnā. 

 

 

 

PIETEIKUMI  Sacensību pieteikuma beigu datums ir 2022. gada 21.augusts 

    Pieteikumus pieņem pa e-pastu info@wakolat.lv (+371 26359633) 

Visi pieteikumi, kuri būs iesniegti vēlāk par norādīto laiku netiks 

pieņemti!!! 

 

 

EKIPĒJUMS Visiem dalībniekiem jābūt savam ekipējumam, kas atbilst starptautisko 

standartu prasībām.  
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https://wako.sport/wp-content/uploads/2022/05/WAKO-EQUIPMENT-

BOOK-rev.6-04.05.2022.pdf 

 

 

 

 

DZĪVOŠANA                       Informācija -   +371 29235705 Igors Likovs           

 

 

 

 

REĢISTRĒŠANAS  1) Dalībniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam (ar foto) 

NOTEIKUMI (pase vai ID karte) 

2) WAKO pase. 

3) Katram dalībniekam jābūt medicīniskai izzīņai.  

 

 

 
 


