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2019 METŲ ATVIRO LIETUVOS KIKBOKSO ČEMPIONATO NUOSTATAI
1. Organizavimas ir vykdymas
Čempionatą organizuoja ir vykdo Lietuvos kikboksingo federacija. Čempionato kovos vyks
pagal WAKO kikbokso K-1 ir Kick-light taisykles.
Vyriausias teisėjas – tarptautinės kategorijos teisėjas Eduard Špakov.
2. Laikas ir vieta
Turnyras įvyks 2019 m. kovo 9-10 d.
Vytenio g. 6, Vilnius – Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija.
Atvykimas – kovo 8 d. nuo 1500 val.
3. Programa
Kovo 8 d.
1500 - 2000 – dalyvių registracija, svėrimas.
Registracija vyks adresu J.Jasinskio g. 14 LT-01112 Vilnius, Europa City viešbutis.
2030 - 2200 – porų sudarymas.
Kovo 9 d.
1000
– atrankinės kovos ir pusfinaliai.
Kovo 10 d.
1100
– finalinės kovos ir apdovanojimai.
Startinis mokestis 15 €. Startinis mokestis LKF nariams 10 €.
4. Dalyviai
Čempionate dalyvauja kovotojai pagal WAKO federacijos amžiaus grupes ir svorio
kategorijas:
K-1: amžiaus grupėse: 15-16 m.; 17-18 m.; 19 ir vyresni;
Kick Light: amžiaus grupėse : 10-12 m.; 13-15 m.; 16-18 m., 19 ir vyresni;
Kovotojai privalo turėti galiojantį medicininės apžiūros pažymėjimą ir draudimo polisą.
Išankstines paraiškas apie dalyvavimą pateikti iki š. m. kovo 6 d.
Registracija vyks per www.lkfwebreg.lt sistemą.
Negalintys registruotis el. paraiškoj, paraiškas siųsti el. pašto adresu: –
lkf.registracija@gmail.com
Pagalba +370 686 42981
Išankstinėje paraiškoje nurodyti:
• klubas;
• kovotojo vardas, pavardė;
• pilna gimimo data;
• svoris;
• kovų skaičius

5. Ekipiruotė
Kikbokso šalmas, pirštinės 10 uncijų (oz), bandažas, dantų-lūpų apsauga, minkštos kojų ir
pėdos apsaugos, kikbokso šortai. Kick Light papildomai – futai ir šiam stiliui skirtos kojų
apsaugos.
6. Apgyvendinimas
Apgyvendinimas - Simonas Kriaučiūnas +370 600 22557:
J.Jasinskio g. 14 LT-01112 Vilnius, Europa City viešbutis.
1 vienvietis kambarys parai su pusryčiais
1 dvivietis kambarys parai su pusryčiais
1 trivietis kambarys parai su pusryčiais

– 30 €
– 40 €
– 55 €

Dėmesio! Prašome iki kovo 6 d. pranešti Jūsų komandos tikslų skaičių ir rezervuoti vietas
viešbutyje.
Kontaktams:
Simonas Kriaučiūnas
Vytautas Kislauskas
Gintaras Čepas
Eduard Špakov
Informacija:

+370 600 22557
+370 63333370
+370 686 42981
+370 66253650
info@kickboxing.lt

