
BIEDRĪBAS „LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJA” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.5 

Rīgā, 2018.gada 7.septembrī 

 

 

Sēdes vadītājs: K.Vederņikova  

Sekretāre: A.Domņina 

Piedalās: V.Belovs, A.Visockis, K.Brokāne, A.Titova, E.Rudbahs 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Gatavība dalībai IFBB Starptautiskajā turnīrā “The Belt and Road World Bodybuilding & Fitness 

International Cup 2018”. 

2. IFBB Starptautiskā Latvijas kausa “Rīgas Pērle 2018” organizēšanas gaita un paveiktais. 

3. IFBB Pasaules Fit Model čempionāta 2018 organizēšana Rīgā. 

4. Dalība IFBB Pasaules čempionātā fitnesā 2018, Belostokā, Polija. 

5. Dalība IFBB Pasaules čempionātā bodibildingā Benidormā, Spānija. IFBB ikgadējais kongress.  

6. IFBB Latvija fitnesa treniņu projekta “Fit Model Latvija” organizēšana 2018.gada rudenī. 

7. Latvijas sportistu dalība Rīgas Domes IKSD organizētajā pasākumā “Sporta Nakts 2018”, 1.septembrī, 

Rīgā. 

8. Latvijas izlases sastāvs IFBB Atklātajam Lietuvas čempionātam no 6.oktobra līdz 7.oktobrim, Taurage, 

Lietuva. 

 

PUNKTS NR.1: 

K.Vederņikova informē, ka Latvijas izlase ir gatava dalībai IFBB Starptautiskajā turnīrā “The Belt and Road 

World Bodybuilding & Fitness International Cup 2018”, Sjiaņā, Ķīna. Vīzas ir saņemtas un fināla pieteikuma 

forma nosūtīta.  

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.2: 

K.Vederņikova sniedz informāciju par IFBB Starptautiskā Latvijas kausa “Rīgas Pērle 2018” organizēšanu. 

Turnīrs notiks 2018.gada 21.oktobrī Rīgā, Studio69 koncertzālē. 

IFBB Starptautiskais turnīrs „Rīgas Pērle 2018” tiks tradicionāli organizēts septīto gadu pēc kārtas ar mērķi 

parādīt Rīgas publikai estētiski pievilcīgos un populāros sporta veidus un popularizēt tos: bērnu un jauniešu fitness 

(vecumā no 7 līdz 15 g.), sieviešu fitness, bodifitness, bikini fitness, fit model kategorijas, vīriešu klasiskais 

bodibildings, „mens physique” un bodibildings junioru un pieaugušo vecuma grupās, tai skaitā grupā: masters. 

Sacensību devīze – Par veselīgu dzīvesveidu jebkurā vecumā! Pateicoties LBFBF vērienīgajiem  pasākumiem ar 

lielo masu mediju publicitāti un TV translācijām no pasākuma vietas, sabiedrība kļūst arvien vairāk informēta par 

fitnesa sporta veidiem, par to, ka nodarbošanās ar fitnesu ir veselīga, estētiska un pieejama jebkuram  vecumam. 

Ar katru gadu arvien vairāk cilvēku pievēršas fitnesa nodarbībām, savas veselības un ķermeņa formu uzlabošanai 

un nostiprināšanai. Organizējam ikgadējo turnīru un sniedzam iespēju visiem interesentiem (skatītājiem, 

treneriem, pedagogiem, Rīgas viesiem u.c.) klātienē ieraudzīt stiprus un atpazīstamus sportistus no dažādām 

valstīm. Ņemot vērā, ka Latvijas bikini fitnesa sporta veida pārstāves ieņem vadošās pozīcijas Pasaules rangā, 

pozicionējam šo turnīru par Latvijas IFBB federācijas īpašo vizītkarti, jo vienīgie Baltijas valstu reģionā 

organizējam šāda ranga un formāta turnīrus! 

Sacensībās piedalīsies vairāk kā 100 sportistu no 6-7 Eiropas valstīm. Latviju pārstāvēs ap 60 sportistu. Sacensības 

nemainīgi iesāksies ar jauniešu vecuma grupām, un norisināsies no 13:00 līdz 22:00, secībā – pusfināli  un fināli. 

Turnīrs viennozīmīgi piesaistīs sabiedrības interesi ar fitnesa kategoriju daudzveidību, jaunu kategoriju 

prezentēšanu (fit model kategorija), ar pasākuma organizācijas kvalitātes līmeni, ar pieejamību dažādām vecuma 

grupām un interesēm, kā arī ar lielo publicitāti. Sacensības tiesās IFBB Starptautiskās kategorijas tiesneši no 

turnīra dalībvalstīm. 

Tradicionāli notiks tiešā translācija www.sportacentrsTV kanālā, piesaistot profesionālus sacensību 

komentatorus! Pasākuma realizācija cels Rīgas pilsētas atpazīstamību un prestižu, pozicionējot pilsētas 

daudzveidīgās sporta iespējas, veicinās sabiedrības izpratni par fitnesa sporta veidiem, veselīgu un aktīvu 

dzīvesveidu! 

Publicitāti veidos: 

1. Informācija un rakstu sērijas portālos: www.skaties.lv, www.delfi.lv, u.c.; 

2. Informācija savā un partneru mājas lapā, sacensību dalībvalstu mājas lapās: www.ifbb.lv, 

www.fitness.ee, www.ifbb.lt, u.c.; 

3. Vizuālās informācijas izvietošana sporta organizācijās u.c. publiskajās telpās: fitnesa un sporta klubos 

MyFitness Rīgā, pasākuma vietā, LSPA, Elektrum Olimpiskaja Centrā; 

http://www.sportacentrstv/
http://www.skaties.lv/
http://www.delfi.lv/


4. Informācija interneta portālos www.ifbb.lv, www.ifbb.com, www.facebook.com u.c. informatīvajos un 

sporta portālos; 

5. Reklāmas stendi pasākuma vietā Studio69, Tērbatas ielā 73, Rīgā. 

V.Belovs, A.Visockis, K.Brokāne, A.Domņina – diskusija par tehniskiem un organizatoriskiem jautājumiem. 

K.Vederņikova lūdz iepazīties ar IFBB Starptautiskā Latvijas kausa “Rīgas Pērle 2018” nolikumu, kas atrodams 

LBFBF mājas lapā www.ifbb.lv un plānoto sacensību grafiku. 

NOLEMJ: 

Apstiprināt IFBB Starptautisko Latvijas kausu “Rīgas Pērle 2018”, 2018.gada 21.oktobrī, Rīgā. 

 

PUNKTS NR.3: 

K.Vederņikova informē, ka no 2018.gada 19.oktobra līdz 21.oktobrim tiks organizēts pirmais IFBB Pasaules Fit 

Model čempionāts 2018. 

K.Vederņikova informē par IFBB Pasaules Fit Model čempionāta organizēšanas gaitu un paveiktajiem darbiem. 

Personāls ir nokomplektēts, tehnika un nepieciešamais inventārs ir sagatavoti, visi apbalvojumi: kausi, medaļas 

un diplomi ir pasūtīti. Tāpat ir pasūtīti T-krekli ar čempionāta atribūtiku un piemiņas medaļas. Vīzu ielūgumi 

nepieciešamajām personām izsūtīti, viesnīcas numuri un konferenču zāle rezervēti. Uz doto brīdi precīzs 

dalībnieku skaits varētu būt vairāk kā 40 dalībnieki. Plānojam dalībniekus no 10 dalībvalstīm. A.Domņina informē 

par ģenerālmēģinājuma datumu (16.oktobris) ar visu pieaicināto tehniskā personāla laikiem. K.Vederņikova lūdz 

A.Domņinu informēt visu personālu par obligāto ierašanos, kā arī obligāta kārtā pieaicināt sacensību 

vadītājus/informatorus. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.4: 

K.Vederņikova informē, ka Latvijas izlase ir apstiprinājusi savu dalību IFBB Pasaules čempionātā fitnesā 2018, 

kas notiks no 2018.gada no 26.oktobra līdz 29.oktobrim Belostokā, Polija. 

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

tiesnesis Vladimirs Belovs un 6 sportisti šādās kategorijās: 

1. Elvis Rudbahs (men’s physique); 

2. Emīls Ločmelis (men’s physique); 

3. Marina Zvančuka (bikini fitness); 

4. Samanta Balode (bikini fitness); 

5. Larisa Marija Agafonova (bikini fitness); 

6. Jekaterina Taraskina (bikini fitness). 

A.Visockis ziņo par sportistu gatavību sacensībām, sportisko formu uz š.g. 30.augustu. Komanda ir gatava dalībai. 

NOLEMJ: 

Deleģēt Kristīni Vederņikovu un Vladimiru Belovu dalībai IFBB Pasaules čempionātā fitnesā 2018. 

Apstiprināt izvirzītos sportistus izlases sastāvam. 

 

PUNKTS NR.5: 

K.Vederņikova informē, ka Latvijas izlase ir apstiprinājusi savu dalību IFBB Pasaules čempionātā bodibildingā 

2018, kas notiks no 2018.gada 8. novembrim līdz 12. novembrim Benidormā, Spānija. 

Sacensību ietvaros notiks IFBB ikgadējais kongress. 

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

tiesnesis Vladimirs Belovs un 2 sportisti šādās kategorijās: 

1. Elvis Rudbahs (men’s physique); 

2. Gatis Lācis (klasiskais bodibildings). 

A.Visockis ziņo par sportistu gatavību sacensībām, sportisko formu uz š.g. 30.augustu. Komanda ir gatava dalībai. 

NOLEMJ: 

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

IFBB Kongresā. Apstiprināt izvirzītos sportistus izlases sastāvam. 

 

PUNKTS NR.6: 

K.Vederņikova informē, ka šogad, Pasaules Fit Model čempionāta ietvaros plānots vairāk popularizēt fit model 

disciplīnu, aktīvi reklamējot to un organizējot visus iespējamos papildus pasākumus, projektus, seminārus, 

meistarklases utt. K.Vederņikova sniedz informāciju par 2018.gada rudens sezonas IFBB fitnesa projekta 

organizēšanu un ar to saistītām aktivitātēm. Projekta datumi no 2018.gada 19.augusta līdz 21.oktobrim. 

Diskusija par atlases kārtību, sadarbības turpināšanu ar Myfitness, CHANGE Latvija, Mangaļi, Cido, Nike u.c. 

atbalstītājiem, norises vietu un organizēšanas aktivitātēm. 

Diskusija par reklāmu sociālajos tīklos, radio un sadarbību ar vadošajiem Latvijas sportistiem un sporta klubiem. 

Fitnesa projekta laikā ieplānotas dažādas treniņu aktivitātes, uztura un treniņu semināri, fotosesijas un video 

reportāžas. Tiek saskaņots sagatavošanas pasākumu plāns, programma, aktivitātes, darba grupa u.c. 

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


NOLEMJ: 

Apstiprināt LBFBF licencētā mācību treniņu fitnesa projekta Fit Model Latvija datumus. 

 

PUNKTS NR.7: 

K.Vederņikova ziņo, ka š.g. 1.septembrī Latvijas bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija ņēma dalību Rīgas 

Domes IKSD organizētajā pasākumā Rīgas Sporta Nakts 2018. Pasākums norisinājās Esplanādes laukumā un 

LBFBF sportisti tajā piedalījās ar speciāli sagatavotu priekšnesumu, reklamējot IFBB daudzveidīgos sieviešu 

fitnesa sporta veidus. Tāpat speciāli šim pasākumam tika sagatavots reklāmas baneris un informācija par gaidāmo 

Pasaules Fit Model čempionātu.  

Pasākumā dalību ņēma: Aivars Visockis, Jekaterina Taraskina, Samanta Balode, Evita Reina Beņķe, Marina 

Zvančuka, Kristīne Bundze, Jūlija Isakova, Regīna Semerņikova un Tatjana Jevsejeva, kā arī LBFBF prezidente 

Kristīne Vederņikova un viceprezidents Vladimirs Belovs. 

LBFBF vadība pateicas visiem sportistiem, kuri atbalstīja federāciju un Rīgas pilsētu ņemot dalību šajā pasākumā. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.8: 

K.Vederņikova informē, ka no 2018.gada 6.oktobrim līdz 7.oktobrim Lietuvas pilsētā Taurage notiks IFBB 

Atklātais Lietuvas čempionāts. 

Latviju šajā turnīrā pārstāvēs 13 sportisti un 2 IFBB Starptautiskās kategorijas tiesneši Kristīne Vederņikova un 

Vladimirs Belovs. 

Sportistu saraksts: 

Samanta Balode (bikini fitness); 

Regina Semerņikova (bikini fitness); 

Violetta Kolunova (bikini fitness); 

Viktorija Usika (bikini fitness);  

Kristine Bundze (bikini fitness);  

Larisa Marija Agafonova (bikini fitness); 

Jekaterina Taraskina (bikini fitness);  

Julija Isakova (bikini fitness + fit model);  

Betija Libauere (bikini fitness + wellness fitness);  

Marina Zvančuka (bikini fitness);  

Jelena Kulešova (bikini fitness); 

Tatjana Jevsejeva (fit model); 

Jana Zenoviča-Leškeviča (bodyfitness). 

NOLEMJ: 
Apstiprināt izvirzītos LBFBF sportistus un tiesnešus izlases sastāvam dalībai Lietuvā. 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja:        K.Vederņikova 

 

 

 

Protokolēja:        A.Domņina 


