
BIEDRĪBAS „LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJA” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.2 

Rīgā, 2018.gada 2.martā 

 

 

Sēdes vadītājs: K.Vederņikova  

Sekretāre: A.Titova 

Piedalās: V.Belovs, A.Visockis, I.Liepiņa, K.Brokāne, R.Buliņa, A.Domņina, E.Priedītis, V.Belova, E.Rudbahs, 

M.Zvančuka 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Gatavošanās IFBB Eiropas Fit Model kausam. 

2. Gatavošanās IFBB Atklātajam Latvijas čempionātam. 

3. Licencētā IFBB Latvijas fitnesa projekta gaita un aktivitātes. 

4. IFBB Pasaules Fit Model čempionāta organizēšana Rīgā, oktobra mēnesī. 

5. Dalība IFBB Eiropas čempionātā, EBFF Kongresā. 

6. Dalība turnīrā Saules Taure 2018 Lietuvā. 

7. Dalība turnīrā “Fitnie Academy by Galinta cup” Lietuvā. 

 

 

PUNKTS NR.1: 

K.Vederņikova informē par gatavošanās procesu IFBB Eiropas Fit Model kausam. Notiek darba plānošanas 

process - personāla nodrošinājums, tehnikas un inventāra nodrošinājums sacensībām, apbalvojuma un kausu 

nodrošinājums un visi saistītie pasākumi ar mārketingu. 

K.Vederņikova, A.Visockis, I.Liepiņa, K.Brokāne, R.Buliņa, A.Domņina, M.Zvančuka: diskusija par ārvalstu 

sportistu izmitināšanu viesnīcās tuvāk pasākuma vietai, vīzu noformēšanu ārvalstu sportistiem, kategoriju secību 

un laikiem, SportacentrsTV piesaistīšanu, transporta nodrošinājumu, mediju skaitu, Starptautisko kategoriju 

tiesnešu skaitu, kā arī par citiem tehniskiem un organizatoriskiem jautājumiem. 

K.Vederņikova iepazīstina ar 2018.gada IFBB Eiropas Fit Model kausa nolikumu un vizuālo plakātu, kas 

publicēts mājas lapā www.ifbb.lv un www.ifbb.com , kā arī sociālajā portālā Facebook IFBB Latvija piecās lapās, 

Instagramā,  kā arī izsūtīts Eiropas valstu Nacionālajām federācijām. Informē par paredzamo dalībnieku skaitu, 

t.i., konkrēti tiek plānots sagaidīt līdz 50 sportistu dalībai sacensībās. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt pasākuma personāla pienākumu sadalījumu. 

 

PUNKTS NR.2: 

K.Vederņikova informē par gatavošanās procesu IFBB Atklātajam Latvijas čempionātam, t.i., par tehniska un 

organizatoriskā rakstura jautājumiem, zāles īres izmaksām, personāla nodrošinājumu, tehnikas un inventāra 

nodrošinājumu sacensībām, kā arī par apbalvojumu: kausu, medaļu un diplomu izmaksām, reklāmas izdevumiem 

un masu mediju piesaistīšanu. 

K.Vederņikova, A.Visockis, I.Liepiņa, K.Brokāne, R.Buliņa, A.Domņina, M.Zvančuka: diskusija par vīzu 

noformēšanu Krievijas sportistiem, kategoriju secību un laikiem, transporta nodrošinājumu, fotogrāfu skaitu, 

medijiem, pieaicinātiem viesiem, kā arī par citiem tehniskiem un organizatoriskiem jautājumiem. 

K.Vederņikova iepazīstina ar 2018.gada IFBB Atklātā Latvijas čempionāta nolikumu, kas publicēts mājas lapā 

www.ifbb.lv, sociālajā portālā Facebook IFBB Latvija 5 lapās, kā arī izsūtīts citu valstu federācijām.  

A.Domņina informē, ka ir saņemta informācija, ka Lietuvas čempionāts notiks šajos pašos datumos. Līdz ar to 

nav gaidāms liels skaits sportistu no Lietuvas. Tiek plānots uzņemt līdz 100 sportistu.  

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt pasākumu sadalījumu ar noteiktiem izpildes termiņu 

datumiem. 

 

PUNKTS NR.3: 

K.Vederņikova informē par to, ka LBFBF fitnesa projekts “Fit Model Latvija 2018” norit veiksmīgi. Projektā 

dalību iesāka un turpina 11 dalībnieces. 

Dalībnieces: 

1. Tiek nodrošinātas ar abonementu jebkurā no MyFitness sporta klubiem visa projekta garumā. 

2. Tiek nodrošinātas ar treneru-sporta speciālistu sastādītām 2 (divām) spēka un izturības treniņu 

programmām. 

http://www.ifbb.lv/
http://www.ifbb.com/
http://www.ifbb.lv/


3. Tiek nodrošinātas ar treniņiem trenažieru zālē MyFitness sporta klubos (piedāvāsim vairākus trenerus 

dažādos klubos, dažādos laikos) treneru-sporta speciālistu uzraudzībā (grupā vidēji 3 dalībnieces).  

4. Tiek nodrošinātas ar zināšanām par fitnesa sporta veida nozari, organizējot iknedēļas dažādus mācību 

teorētiskos un praktiskos seminārus, meistarklases/treniņus. Programmā paredzēti 9 semināri/kopējie 

treniņi. 
5. Tiek nodrošinātas ar treneru un projekta organizatoru konsultācijām visa projekta laikā. 
6. Tiek nodrošinātas ar uztura speciālista konsultācijām un atbalstu. 
7. Tiek nodrošinātas ar individuālām fotosesijām (ar dalībnieču rakstisku piekrišanu). 
8. Tiek nodrošinātas ar teorētiskajām zināšanām, praktiskajām iemaņām un treniņiem, semināriem un 

meistarklasēm projekta laikā.  
 

NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai un uzdot A.Domņinai sekot līdzi projekta aktivitātēm. 

 

PUNKTS NR.4: 

K.Vederņikova informē, ka no 2018.gada 19.oktobra līdz 21.oktobrim Rīgā, Latvijā pirmo reizi norisināsies IFBB 

Pasaules Fit Model čempionāts. Sacensības notiks atsevišķā dienā no Latvijas kausa. Ir jāplāno viesnīca, sportistu 

un delegātu izmitināšana, ēdināšana, sacensību dalībnieku reģistrācijas pasākums un citi papildus pasākumi ar 

kuriem federācija nebija līdz šim saistīta sacensību organizēšanas periodā. 

Diskusija par viesnīcas izvēli, apbalvojumiem, reklāmas pasākumiem. Jānodrošina darba plānošanas process -  

personāla nodrošinājums, tehnikas un inventāra nodrošinājums sacensībām un visas saistītās aktiviātes ar 

mārketingu. K.Brokāne informē par vienošanos ar Sportacentrs TV par pasākuma dzīvo translāciju. 

Tiek pārrunāts par reģistrācijas dienu, kas notiks 19.oktobrī. Ir iespēja rīkot reģistrāciju viesnīcas konferenču 

telpās. M.Zvančuka dod priekšlikumu par piemiņas  medaļu sarūpēšanu katrai dalībniecei. 

Tiek uzdots A.Domņinai apzināt darba grupu, darba sarakstu un koordinēt ar pārējām atbildīgām personām. 

K.Vederņikova lūdz regulāri informēt viņu par darba gaitu. 

NOLEMJ: 

Apstiprināt IFBB Pasaules Fit Model čempionāta datumu.  

Sagatavot sacensību nolikumu un izvietot LBFBF mājas lapā www.ifbb.lv un IFBB Starptautiskajā mājas 

lapā www.ifbb.com.  

Nozīmēt LBFBF prezidenti K.Vederņikovu un LBFBF ģenerālsekretāri A.Domņinu  par atbildīgām 

personām sacensību koordinēšanā.  

 

PUNKTS NR.5: 

K.Vederņikova informē, ka Latvijas komanda ir apstiprinājusi savu dalību IFBB Eiropas čempionātā bodibildingā 

un fitnesā, kas notiks no 2018.gada 2.maijam līdz 7.maijam Spānijas pilsētā, Santa Susanna. 

Latvijas izlasi sacensībās pārstāvēs LBFBF prezidente Kristīne Vederņikova, LBFBF Starptautiskās kategorijas 

tiesnesis Vladimirs Belovs un trīs LBFBF licencētie sportisti:  

1. Aivars Visockis (bodibildings veterāni); 

2. Jekaterina Poplavska (bikini fitness); 

3. Irina Mihailova (bikini fitness). 

Sacensības kopējais garums ir 5 dienas, kategoriju grafiks pa dienām un laikiem ir zināms un izlikts 

www.ifbb.com mājaslapā. Komanda ir gatava dalībai. 

K.Vederņikova informē, ka pasākuma ietvaros notiks arī ikgadējais Eiropas Bodibildinga un fitnesa federācijas 

Kongress, kurā dalību ņems abi deleģētie Latvijas izlases pārstāvji. 

NOLEMJ: 

Deleģēt Kristīni Vederņikovu un Vladimiru Belovu dalībai IFBB Eiropas čempionātā bodibildingā un 

fitnesā un  Eiropas Bodibildinga un fitnesa federācijas Kongresā. 

Apstiprināt izvirzītos sportistus LBFBF izlases sastāvam. 

 

PUNKTS NR.6: 

K.Vederņikova informē, ka 2018.gada 14.aprīlī Šauļos, Lietuvā notiks turnīrs “Saules Taure” turnīrs bodibildingā 

un fitnesā. Par galveno sacensību tiesnesi ir ielūgta LBFBF prezidente Kristīne Vederņikova. 

Latviju šajā turnīrā pārstāvēs 2 sportisti. Bikini fitness sporta veida pārstāves Jekaterina Poplavska un Irina 

Mihailova. Tiek izvirzīts IFBB Starptautiskās kategorijas tiesnesis Vladimirs Belovs pārstāvēt Latviju sacensībās 

“Saules Taure.” 

NOLEMJ: 

Apstiprināt izvirzītos LBFBF sportistus un tiesnešus izlases sastāvam dalībai Lietuvā. 

 

 

http://www.ifbb.lv/
http://www.ifbb.com/
http://www.ifbb.com/


PUNKTS NR.7: 

K.Vederņikova informē, ka 2018.gada 15.aprīlī Kauņā, Lietuvā notiks turnīrs “Fitnie Academy by Galinta cup”. 

Latviju šajā turnīrā pārstāvēs 7 sportistes. Bikini fitness sporta veida pārstāves Jekaterina Poplavska un Irina 

Mihailova. Fit Model sporta veida pārstāves Antra Liepa, Anita Bandere, Tatjana Jevsejeva, Iveta Koindži-Ogli 

un Inita Ķiršakmene. 

Tiek izvirzīti IFBB Starptautiskās kategorijas tiesneši Vladimirs Belovs un Kristīne Vederņikova pārstāvēt Latviju 

sacensībās. 

NOLEMJ: 

Apstiprināt izvirzītos LBFBF sportistus un tiesnešus izlases sastāvam dalībai Lietuvā. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja:        K.Vederņikova 

 

 

Protokolēja:        A.Titova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


