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Apstiprināts ar LBFBF valdes 2016. gada 25.novembra sēdes lēmumu Nr.7 

 

LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA (LBFBF) SPORTISTU KVALIFIKĀCIJAS 

PRASĪBAS DALĪBAI SACENSĪBĀS 

 

1. Lai piedalītos sacensībās Latvijā sportistam nav nepieciešama licence, pie kam sacensībās var piedalīties ikviens 

sportists un sporta veida entuziasts, kurš savu sagatavotības līmeni uzskata par atbilstošu izvēlētajai sporta veida 

disciplīnai un kategorijai. 

1.1. Visas prasības, kuru izpilde nepieciešama dalībai attiecīgajās sacensībās, izklāstītas sacensību nolikumā, kurš 

tiek publiskots LBFBF mājas lapā 3 (trīs) mēnešus pirms sacensībām. 

1.2. Sacensību dalības maksa apmaksājama, pārskaitot to uz LBFBF norēķinu kontu, saskaņā ar attiecīgo sacensību 

nolikumu. 

1.3. LBFBF Latvijā organizē sekojošas, sacensību kalendārā iekļautas sacensības: 

1.3.1. Latvijas čempionāts (sezonas sākumā, pavasarī, parasti aprīlis/maijs); 

1.3.2. Latvijas kauss (sezonas beigās, rudenī, parasti septembris/oktobris/novembris); 

1.3.3. Rīgas čempionāti (1-2 reizes gadā); 

1.3.4. citas LBFBF sacensības. 

 

2. Lai piedalītos sacensībās ārvalstīs, sportistam visos gadījumos ir nepieciešama LBFBF izsniegta licence. 

 

3. Dalībai sacensībās ārvalstīs, sportistam iepriekš jābūt izpildījušam sekojošas kvalifikācijas prasības. 

 

3.1. Kvalifikācijas nosacījumi dalībai Starptautiskās bodibildinga un fitnesa federācijas (International Federation of 

Bodybuilding and Fitness – IFBB) Eiropas un/vai Pasaules čempionātā junioriem, pieaugušajiem vai senioriem: 

3.1.1. sportistam tā paša kalendārā gada/ sacensību sezonas ietvaros iepriekš jāpiedalās vismaz Latvijas čempionātā 

vai Latvijas kausā attiecīgajā sporta veida disciplīnā un kategorijā; 

3.1.2. sportistam Latvijas čempionātā vai Latvijas kausā attiecīgajā sporta veida disciplīnā un kategorijā jāieņem 

viena no pirmajām trim godalgotajām vietām, ja attiecīgajā sporta veida disciplīnā un kategorijā piedalījušies 

vismaz 10 (desmit) sportisti; 

3.1.3. ja Latvijas čempionātā vai Latvijas kausā attiecīgajā sporta veida disciplīnā un kategorijā dalībnieku skaits 

bijis mazāks par 10 (desmit), vai, ja sportists nav ieņēmis vienu no pirmajām trim godalgotajām vietām, 

LBFBF galvenais treneris var atsevišķi lemt par sportista dalību, balstoties uz sportiskās nepieciešamības un 

sportista potenciāla/ sagatavotības līmeņa apsvērumiem. 

 

3.2. Kvalifikācijas nosacījumi dalībai Arnold Classic turnīrā, Olympia Amateur Europe turnīrā un citos IFBB 

Starptautiskajos turnīros, kas iekļauti IFBB sacensību kalendārā tās mājas lapā www.ifbb.com): 

3.2.1. sportistam jāizpilda šo kvalifikācijas prasību punktā 3.1. un tā apakšpunktos noteiktie kritēriji; 

3.2.2. sportistam tā paša kalendārā gada/ sacensību sezonas ietvaros iepriekš jāpiedalās IFBB Eiropas un/vai 

Pasaules čempionātā junioriem, pieaugušajiem vai senioriem; 

3.2.3. prioritāri dalībai šo kvalifikācijas prasību punktā 3.2. minētajās sacensībās tiek pieteikti sportisti, kas savā 

sporta veida disciplīnā un kategorijā ieņēmuši iespējami augstākas vietas IFBB Eiropas un/vai Pasaules 

čempionātā junioriem, pieaugušajiem vai senioriem; 

3.2.4. LBFBF galvenais treneris var atsevišķi lemt par sportista dalību, balstoties uz sportiskās nepieciešamības un 

sportista potenciāla/ sagatavotības līmeņa apsvērumiem. 

 

4. LBFBF licencēti sportisti apņemas ievērot IFBB  antidopinga noteikumus un politiku, Pasaules Antidopinga 

kodeksu un Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) noteikumus attiecībā uz dopinga kontroli, kā arī šo sfēru 

regulējošos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, pie kam antidopinga pārbaudes sportistiem var tikt 

veiktas kā sacensību laikā, tā arī ārpus sacensībām. 

4.1. LBFBF valde, pirms sportista pieteikšanas dalībai kādās no šo kvalifikācijas prasību punktos 3.1. un 3.2. 

minētajām sacensībām, var tam uzdot veikt antidopinga pārbaudi par saviem finanšu līdzekļiem, pienācīgā kārtā 

informējot LBFBF valdi par šādas pārbaudes rezultātiem. 

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

