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Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas veiktie 

pasākumi un aktivitātes 2017.gadā, lai popularizētu un attīstītu 

bodibildinga un fitnesa sporta veidus. 

 
2017.gada ietvaros Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija oficiāli izstrādāja un 

licencēja izglītības programmu un organizēja divus RD IKSD licencētos praktiskos mācību treniņu 

projektus fitnesā “FIT MODEL LATVIJA’’ (licences Nr. DIKS-17-205-ail). Projekti notika pavasarī 

un rudenī 10 nedēļu garumā, tika ļoti aktīvi, plaši un vizuāli reklamēti dažādos veidos (foto, video, TV 

reportāžas utt.) radio, presē, interneta ziņu un sporta portālos, soc. tīklos. Projektu mērķauditorija ir 

sievietes, vid.vecums 25-30 gadi. Kopējais dalībnieču skaits abos projektos sastādīja 20 dalībnieces. 

Tas palīdzēja vairāk piesaistīt sabiedrības interesi par fitnesa sporta veidiem, sportistu ikdienu, treniņu 

metodiku, jautājumus saistītus ar veselīgu uzturu, sporta uzturu un sacensību sagatavošanās periodu  

utt. Projektā tika iesaistīti federācijas un MyFitness sporta kluba fitnesa treneri, sporta speciālisti, citu 

sporta veidu treneri (krossfits, bokss, sporta vingrošana, TRX u.c.), labākie Latvijas sportisti, uztura 

speciālisti, fizioterapeiti, lielākais fitnesa klubu tīkls MyFitness un citi sporta klubi Rīgā. 

LBFBF federācija turpināja sekmīgi attīstīt augstu sasniegumu sportu junioru un pieaugušo vidū, 

ieguldot lielas pūles sportistu izaugsmē, veica dažāda satura izglītojošos un treniņu seminārus un 

projektus, reklamēja sportistus, piedalījās dažāda veida pasākumos un sociālos projektos. LBFBF 

perspektīvais 23 gadus vecais sportists Elvis Rudbahs IFBB Eiropas čempionātā Bistritā junioriem 

ieguva 5.vietu kategorijā mens physique, un IFBB Pasaules čempionātā Benidormā pieaugušo vecuma 

grupā izcīnīja 7.vietu. LBFBF sportiste Vironika Aleksandrova izcīnīja augsto 5.vietu IFBB Eiropas 

Fitnesa čempionātā Santa Susannā, kategorijā bikini fitness un 5.vietu IFBB Pasaules Fitnesa 

čempionātā Bistritā. Lielākais sasniegums šogad Aivaram Visockim – 3.vieta Arnold Classic 2017 un 

divas bronzas godalgas IFBB Eiropas čempionātā Spānijā un IFBB Pasaules masteru čempionātā 2017. 

IFBB Latvijas čempionāts pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu, proti 175 sportistus. Gada nogalē 

federācija septīto gadu pēc kārtas organizēja IFBB Starptautisko kausu „Rīgas Pērle”, kur dalību ņēma 

liels skaits sportistu no ārvalstīm. Pirmo reizi vēsturē tika organizēts “IFBB Eiropas Fit Model kauss”. 

Pasākuma organizēšana tika uzticēta Latvijas federācijai. Turnīra atpazīstamība, profesionālā 

organizācija, augsta līmeņa sportistu dalība un plašā atspoguļošana vietējos un ārvalstu medijos 

popularizēja gan federācijas aktivitātes, gan bodibildinga un fitnesa sportu, gan aktīvu un veselīgu 

dzīvesveidu kopumā. Visas LBFBF sacensības tika translētas TV dzīvajā ēterī, kas deva vēl lielāku 

rezonansi, uztveri, atpazīstamību un interesi par fitnesa sporta veidiem. 

LBFBF sadarbojas ar daudzām sporta federācijām, lielākajiem sporta klubiem, veicina fitnesa treneru 

izglītību, organizē praktiskās nodarbības topošajiem treneriem. Uzskatām, ka federācijas aktivitātes ir 

veicinājušas izglītības līmeņa paaugstināšanos, interesi tālāk izglītoties fitnesa treneru vidū.  

Federācijas sportisti regulāri piedalās visos IFBB Eiropas un Pasaules čempionātos (junioru un 

pieaugušo vecuma grupās) un izcīna godalgotās vietas, reklamējot Latvijas vārdu pasaulē un 

popularizējot fitnesa sporta veidus. Federācija veic regulāras aktivitātes sociālajos tīklos, sadarbojas ar 

delfi.lv, tvnet.lv, skaties.lv, kasjauns.lv, sportacentrs.com u.c.portāliem. LBFBF organizēja 

antidopinga seminārus, tiesnešu apmācību, svinīgās gada apbalvošanas ceremoniju, ikgadējo sapulci 

sportistiem, aktīvi sadarbojās ar TV Sporta kanāliem un studijām, radio medijiem, ņēma dalību 

Starptautiskajos kongresos, izstādēs ATPŪTA UN SPORTS 2017 un NIKE TRAINING DAY 2017, 

tādā veidā popularizējot federācijas pārraudzībā esošos sporta veidus!  

Citas aktivitātes: 

 Tiešais ēteris un reklāma LR4 (Latvijas Radio), LBFBF 4 sportistes –  4.janvāris, 2017; 

 Tiešais ēteris un reklāma Radio SWH, LBFBF vadība un 2 sportistes –  21.aprīlis, 2017; 

 Tiešais ēteris un reklāma LR4 (Latvijas Radio) LBFBF sportiste Evita Reina Beņķe –  

12.oktobris, 2017; 

 LBFBF svinīgā gada apbalvošana  – 27.janvāris 2017, Elektrum Olimpiskais centrs, Rīga; 

 Federācijas pārstāvju dalība tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanas kursos (Kristīne 

Vederņikova, Vladimirs Belovs) – 22. septembris, 2017, Barselona, Spānija; 
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 Ikgadējā vasaras treniņu nometne „Fit Body Workout” organizēšana federācijas sportistēm, 

projekta dalībniecēm un citiem fitnesa interesentiem  no 15.05. – 27.08, 2017, Rīga, Latvija; 

 Dalība sportistu un treneru ikgadējā svinīgā gada apbalvošanas ceremonijā Rīgas Domē  – 

19.aprīlis 2017, Rīgas Dome, Rīga; 

 Pavasara sezonas IFBB Latvija Fitnesa Projekta organizēšana sievietēm no 09.02. - 23.04.2017; 

 Rudens sezonas licencētā mācību treniņu IFBB Latvija Fitnesa Projekta organizēšana sievietēm 

no 13.09. - 19.11.2017; 

 Dalība sporta paraugdemonstrējumos un izstādē Nike Training Day pasākumā Elektrum 

Olimpiskajā centrā (komanda no 15 sportistēm) – 11.02.2017;  

 LBFBF ikgadējā sportistu kopsapulce  – 16.jūnijs 2017, Elektrum Olimpiskais centrs, Rīga; 

 Video sižets un reklāma Sportacentrs TV kanālā, LBFBF sportisti Aivars Visockis un Evita 

Reina Beņķe par bodibildingu un fit model sporta veidiem 14.11.2017, Rīga; 

      http://sportacentrs.com/speka_sports/15112017-benke_un_visockis_par_i_fit_model_i_un_bo 

 Paraugdemonstrējumi: Aivara Visocka dalība LSPA Hērakla svētkos – 01.09.2017, LSPA;  

 Paraugdemonstrējumi: Aivara Visocka dalība Lāčplēša kausa izcīņas paraugdemonstrējumā  

      sporta klubā Reaktors – 25.11.2017, sporta klubs Reaktors, Rīga; 

 Paraugdemonstrējumi: Global Fitness 8.gadu jubilejas pasākumā (IFBB Latvija sportisti) –  

2.decembris,2017,sportaklubs Global Fitness, Rīga; 

https://www.facebook.com/GlobalFitnessRiga/videos/1774266322598226/?hc_ref=ARS-

dEZlR-os6Uw6lLNms7EuKWwOjPQHX-b6bYhtAiQXh2xocxZvdgzCC38PdjepzBs 

 Nodrošināta tiešā translācija Sportacentrs TV kanālā no LBFBF sporta pasākuma  

      IFBB Latvijas čempionāts 2017, 23.aprīlis;  

 Nodrošināta tiešā translācija Sportacentrs TV kanālā no LBFBF sporta pasākuma  

      Latvijas kauss „Rīgas Pērle 2017” un IFBB Eiropas Fit Model kauss 2017, 19.novembris; 

 Dalība Sportway.org organizētājos Video projektos 2017 –  

       https://www.youtube.com/watch?v=jDvzdjYJv4I  

       Pārējie video www.youtube kanālā IFBB LATVIA; 

 Dalība Balticovo kulinārijas šovā galerijā Miele 09.10.2017, Rīga; 

      https://www.youtube.com/watch?v=TecyA0iYTuI 

 Reklāma presē un medijos: delfi.lv raksts par LBFBF sportisti Vironiku Aleksandrovu; 

 Reklāma presē un medijos: delfi.lv ieteikumi no fitnesa treneres Ineses Liepiņas; 

 IFBB Latvijas komandas dalība CHANGE organizētajā fotosesijā – 8.aprīlis, 2017; 

 IFBB Latvijas komandas dalība CHANGE organizētajā fotosesijā – 28.oktobris, 2017; 

      https://skaties.lv/sports/deserts/iekarojamas-fitnesa-modeles-piedalas-jutekliska-fotosesija/ 

 Reklāma presē un medijos: delfi.lv - rakstu sērija par IFBB Latvija fitnesa projektu un LBFBF 

sportistiem;  

 Rakstu sērijas par 13 LBFBF fitnesa projekta dalībniecēm: http://www.delfi.lv/vina/personiba-

un-brivais-laiks/vina-kas-iedvesmo/es-nezinu-ka-tas-ir-redzet-visu-ar-abam-acim-fitnesa-

modeles-kristines-stasts.d?id=48773367 

 Reklāma presē un medijos: skaties.lv - rakstu sērija par IFBB Latvija fitnesa projektu un LBFBF 

sportistiem  

      https://skaties.lv/sports/citi/dailo-augumu-ipasnieces-sakusas-projektu-fit-model-latvija-2017/ 
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