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Nolikums
2013. gada Pasaules Kauss K-1 cīņā (WAK-1F)

Rīkotāji: Latvijas amatieru K-1 federācija, pasaules amatieru K-1 federācija (WAK-1F).

1. Mērķi un uzdevumi
Masu  sporta  attīstība,  amatieru  K-1  cīņas  popularizācija,  fiziskās  kultūras  un

veselīgā dzīves veida propaganda; sporta meistarības paaugstināšana.

2. Norises laiks un vieta
Vieta: Latvija, Rīga, Kr.Barona iela 107, Daugavas sporta nams.

Datums Laiks Adrese 

Svēršana un reģistrācija 3.oktobrī
15:00 – 
19:00

Viesnīca “Karavella”, 
Rīga, Katrinas dambis 27

Izloze un pāru sastādīšana 3.oktobrī
19:00 – 
20:00

Viesnīca “Karavella”, 
Rīga, Katrinas dambis 27

Tiesnešu sanāksme 4.oktobrī 9:30 – 10:30

Daugavas sporta nams
Rīga, Kr.Barona 107

Sacensību sākums 4.oktobrī 11:00

Tiesnešu sanāksme 5.oktobrī 9:00 – 09:30

Pusfināli 5.oktobrī 10:00

Повторное взвешивание 6.oktobrī
09:00 – 
11:00

Tiesnešu sanāksme 6.oktobrī
11:00 – 
11:30

Fināla cīņas 6.oktobrī 12:00

3. Sacensību noteikumi
 Sacensības  notiek  pēc  Pasaules  amatieru  K-1  federācijas  noteikumiem.

Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam ir aizliegti ceļgala sitieni pa galvu.

 Katra komanda pirms sacensībām iesniedz datus par dalībniekiem elektroniskā
formātā (sk. 1.pielikumu). Saraksti līdz 19.septembrim iesūtāmi uz e-pastu info@k-
1.lv.

 Dalības  maksa  kadetiem  vecumā  līdz  15  gadiem  ir  15,-  Ls  (20  EUR).
Dalībniekiem vecumā 15 g. un vairāk dalības maksa ir 20,- Ls (30 EUR).

 Katrs dalībnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 

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

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

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

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

 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.

 Katrs dalībnieks uzrāda medicīnas apdrošināšanas polisi. 

4. 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 -28 -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 -70 +70

Jaunākie
juniori/

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

Juniori 
zēni

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

Juniori
meitenes

17 – 18 pēc vienošanās

Vīrieši
19 un
vecāki -51 -54 -57 -60 -63.5 -67 -71 -76 -81 -86 -91 +91

Sievietes
19 un

vecākas pēc vienošanās

5. Pārējie noteikumi
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Tiesāšana. 

 Lai nodrošinātu starptautisko tiesnešu sastāvu, katra komanda, kas sastāv no 5
vai vairāk dalībniekiem, atved vienu tiesnesi. Tiesnešiem sacensību laikā tiek
nodrošinātas pusdienas un vakariņas. 

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

Izvietošana. 

 Komandām  no  citām  pilsētām  tiek  nodrošināta  istabu  rezervēšana  viesnīcā
„Karavella” Rīgā, Katrīnas dambī 27. No viesnīcas uz sacensību norises vietu
tiks nodrošināts transports par samērīgu maksu.

 Maksa par nakti viesnīcā ir 20 EUR no cilvēka
 Dalībniekiem pašiem jāsazinās  ar  viesnīcu  un jārezervē  numuriņi.  Lai  saņemtu

dalībnieka cenu, norādiet, ka esat Pasaules K-1 kausa dalībnieki. Viesnīcas e-pasta
adrese: info@karavellahotel.lv.

Organizatoriskā komiteja: 

Komitejas priekšsēdētājs
Sauļus Šeikis, Pasaules K-1 
federācijas pārstāvis Latvijā 

+371 29185817

Galvenā sekretāre 
(pieteikumi, vīzas)

Jeļena Korņetova +371 29220334

Sekretārs (izvietošana) Linda Gruika +371 29399755
Menedžeris (izvietošana, 
citi jautājumi)

Roberts Šeņins, līgas „Vieglais 
kontakts” prezidents

+371 29508938

Uzraugs
Donatas Simanaitis, WAK-1F 
prezidents

+370 62011180

 Kontaktinformācija: info@k-1.lv, www.k-1.lv 

Laipni lūdzam!

Latvijas Amatieru K-1 federācijas

Valdes loceklis Sauļus Šeikis
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