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World Amateur К-1 federation  Baltic Open 2013

Nolikums

Rīkotāji: Latvijas  amatieru  K-1  federācija,  sporta klubs  “Golden  Gym”,  sporta  veicināšanas 
grupa „Promoter of angels” un loģistikas uzņēmums „SRR”.. 

1. Norises laiks un vieta

Norises vieta: Lаtvija, Talsi, Kareivju 14

Svēršana un reģistrācija:  26. aprīlī, 17:00 – 20:00    
Izloze: 26. aprīlī, 20:00 – 21:00
Tiesnešu sanāksme:  27. aprīlī, 10:30 – 11:00
Sacensību sākums:   27. aprīlī, 11:00
Fināla cīņas: 28. aprīlī, 11:00

2. Sacensību noteikumi  

� Sacensības  notiek  pēc  Pasaules  amatieru  K-1  federācijas  noteikumiem. 
Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam ir aizliegti ceļgala sitieni pa galvu.

� Dalības maksa ir 15,- Ls (= 20,- Euro). 

� Katrs dalībnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

� Gadījumā,  ja  kādā  svara  kategorijā  ir  tikai  viens  dalībnieks,  tam  būs  iespēja 
pārvietoties  citā  kategorijā  (smagāka  svara  vai  vecākā  kategorijā)  vai  saņemt 
atpakaļ dalības maksu pilnā ampērā. 

� Vajadzīgais ekipējums un tērpi: 
� Boksa šorti un krekls
� Cimdi un ķivere 
� Bandāža
� Zobu aizsargs 
� Kāju aizsargi
� Dalībniekiem, jaunākiem par 16 gadiem ir vajadzīgs krūts aizsargs.

� Kreklam, kāju aizsargiem, cimdiem un ķiverei jābūt ar K-1 logotipu. 

�  Cimdu, ķiveres, krekla un aizsargu krāsai jāatbilst ringa stūra krāsai.

� Katrs dalībnieks uzrāda izziņu no ģimenes ārsta, kas izsniegta ne agrāk kā 1 nedēļu 
pirms sacensību sākuma. Sportistiem bez izziņas ir iespēja nokārtot medicīnisko 
apskati svēršanas gaitā. Apskate maksā 3,- Ls.

� Strīdīgos jautājumos,  kas saistīti  ar sacensību tiesāšanu,  komandas pārstāvis  var 
iesniegt protestu čempionāta organizētājiem. Iemaksa par protesta iesniegšanu ir 
70 LVL (100 EUR).

� Apbalvošana. Par 1., 2. un 3.vietu katrā svara kategorijā sportisti iegūst diplomus 
un  medaļas.  Sporta  komandas  iegūst  kausus  par  1.,  2.  un  3.  vietu  komandu 
kopvērtējumā.  Papildus  kausi:  Par  Labāko  Cīņas  Tehniku,  Par  Gribu  Uzvarēt, 
Sacensību Labākajam Cīkstonim.
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Uzmanību: Trešā vieta būs jāizcīna. 

3. Vecuma un svara kategorijas   

� Sacensībās piedalās sportisti vecumā no 9 līdz 35 gadiem. 

� Maksimāli pieļaujamais svara pārsniegums ir 100 g

Vecums, gadi Svara kategorijas, kg

Jaunākie 
kadeti

9 – 10 -30 -32 -34 -36 -38 -40 +40

Kadeti 11 – 12 -32 -34 -36 -38 -40 -42 -45 -48 -51 -54 -57 +57*

Vecākie 
kadeti

13 – 14 -42 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -63 -66 +63*

Jaunākie 
juniori/ 

zēni
15 – 16 -48 -51 -54 -57 -60 -63 -66 -70 -75 -80 -85 +85*

Jaunākie 
juniori/ 

meitenes
15 – 16 -40* -44* -48* -52* -56* -60* +60*

Juniori 
zēni

17 – 18 -48 -51 -54 -57 -60 -63 -66 -70 -75 -80 -85 +85*

Juniori 
meitenes

17 – 18 -40* -44* -48* -52* -56* -60* +60*

Vīrieši
19 and 
over -51 -54 -57 -60 -63.5 -67 -71 -76 -81 -86 -91 +91*

Sievietes
19 and 
over -48* -52* -56* -60* -65* -70* +70*

* Tikai pēc iepriekšējas vienošanās

� Izvietošana.  Komandām no citām pilsētām tiek nodrošināta  istabu rezervēšana 
tuvākajās  viesnīcās. Maksa  par  nakti  viesnīcā  ir 7  –  12  Ls no  cilvēka (bez 
brokastīm). No viesnīcas uz sacensību norises vietu tiks nodrošināts transports par 
samērīgu  maksu. Lai  nodrošinātu  viesnīcas  rezervēšanu,  lūdzu,  atsūtiet  viesu 
sarakstu uz e-pastu info@k-1.lv līdz 19.aprīlim.  

� Organizatoriskā komiteja
1. Komitejas  priekšsēdētājs –  Pasaules  amatieru  K-1  federācijas  pārstāvis  Latvijā 

Sauļus Šeikis, tel. +371 29185817; 
2. Izpilddirektors  –  sporta  kluba  «Golden  Gym» prezidents  Jānis  Miķeļšteins,  tel. 

+371 28334599; 
3. Galvenā sekretāre – Latvijas Amatieru K-1 federācijas sekretāre Jeļena Korņetova, 

tel. +371 29220334. 
Kontakti: info@k-1.lv, www.k-1.lv

Laipni lūdzam!
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