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DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. IFBB Eiropas Fit Model kausa rezultāti. 

2. IFBB Atklātā ̄Latvijas čempionāta rezultāti un norise. 

3. Latvijas komandas rezultāti IFBB Eiropas čempionātā. 

4. EBFF Kongresā pieņemtie lēmumi 

5. Latvijas izlases rezultāti no sacensībām Šauļos, Lietuva. 

6. Latvijas izlases rezultāti no sacensībām Kauņā, Lietuva. 

7. Latvijas sportistu atlase dalībai IFBB sacensībās 2018.gada otrajam pusgadam. 

8. Dalība sacensībās Sjiaņā, Ķīna no 17. līdz 22.septembrim. 

9. Tiesnešu kvalifikācijas seminārs 12.augustā, Kauņā, Lietuva. 

 

PUNKTS NR.1: 

K.Vederņikova ziņo, ka 2018.gada 22.aprīlī Rīga norisinājās IFBB Eiropas Fit Model kauss. Sacensības tika 

translētas tiešajā ēterī  Sportacentrs TV kanālā un www.ifbb.com mājas lapā.  

Turnīrā dalību ņēma 35 sportistes no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Polijas, Austrijas, Maltas, 

Baltkrievijas un Ukrainas. Latviju pastāvēja 6 sportistes: Elīna Āboliņa, Tatjana Jevsejeva, Antra Liepa, Inita 

Ķiršakmene, Anita Bandere un Iveta Koindži – Ogli. 

Sportistes tika iedalītas trijās kategorijās pēc augumiem. Sacensības notika 4 raundos, divi raundi pusfinālā un 

divi raundi finālā. Labākos rezultātus no Latvijas uzrādīja Elīna Āboliņa izcīnot 4.vietu fit model -163cm 

kategorijā. 

Otrais labākais rezultāts rīdziniecei Tatjanai Jevsejevai, kura ierindojās 5.vietā kategorijā fit model -163cm. 

Uzvarētāji kategorijās: 

1. Inna Petrova (fit model -163cm) /Krievija/; 

2. Mariia Efimova (fit model -168cm) /Krievija/; 

3. Anzhelika Moiseenko (fit model +168cm) /Krievija/. 

Pr absolūto turnīra uzvarētāju kļuva Anzhelika Moiseenko no Krievijas.  

K.Vederņikova informē, ka sacensību rezultāti pieejami mājas lapā www.ifbb.lv un www.ifbb.com . 

Ir sagatavoti 4 video klipi par katru kategoriju atsevišķi. Tie ir izlikti www.youtube.com kanālā ar nosaukumu 

IFBB Latvia. 

Pēc pasākuma preses relīzes tika izvietotas visos sporta un informatīvajos ziņu kanālos: 

Ar lielisku un sportiski aizraujošu un krāšņu šovu  Latvijas galvaspilsētā Rīgā, aizvadītajā svētdienā, 22. 

aprīlī, eleganti noslēdzās nu jau otrais Latvijas fitnesa vēsturē organizētais “IFBB Eiropas Fit model Kauss 

2018”. 

Sporta pasākums tradicionāli norisinājās krāšņajā STUDIO69 Koncerta zālē. Pasākumu organizēja Latvijas 

Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija (IFBB Latvija) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamentu.  

Starptautiskās sacensības tradicionāli atklāja federācijas prezidente Kristīne Vederņikova un pasākuma goda 

viesis, Rīgas domes pārstāvis Jefimijs Klementjevs. 

35 sportistes no 9 dažādām Eiropas valstīm – Latvijas, Krievijas, Ukrainas, Polijas, Igaunijas, Austrijas, Lietuvas, 

Maltas un Baltkrievijas ņēma dalību sacensībās, kurās vadoties pēc IFBB noteikumiem, sportistes tika iedalītas 

trijās auguma kategorijās. Katras kategorijas kopējais uznācienu skaits bija četri raundi, kur divos no tiem skatītāji 

redzēja tikai labākās sešas sportistes jeb finālistes. Labākās Eiropas sportistes demonstrēja tiesnešiem un 

skatītājiem ne tikai savas teicamās ķermeņa formas, līnijas un proporcijas, bet arī sievišķību un grāciju uznāciena 

raundā vakarkleitās, kas arī tiek vērtēts no tiesnešu puses. apburošus vizuālos stilus. Skaisti un fascinējoši 

peldkostīmi, izsmalcinātas vakarkleitas, skatuves grims un frizūras  – visi šie komponenti kopumā uzsver 

dalībnieču dabisko skaistumu un pievilcīgo, ne pārāk muskuļaini izteikto ķermeņa tonusu. 

Sacensības parādīja, ka fit model kategorija ir īpaši aktuāla šodien, un labi iederas IFBB sporta disciplīnās, jo ir 

ne tikai sportiska, bet arī pievilcīga un estētiski baudāma. 

Rezultāti pa kategorijām: 

Fit model kategorija līdz 163 cm: 

1.vieta – Inna Petrova (Krievija) 

2.vieta – Olena Kurdiukova (Ukraina) 

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


3.vieta – Yulia Mironova (Krievija) 

4.vieta – Elīna Āboliņa (Latvija) 

5.vieta – Tatjana Jevsejeva (Latvija) 

6.vieta – Marika Cassar (Malta) 

 

Fit model kategorija līdz 168 cm: 

1.vieta – Mariia Efimova (Krievija) 

2.vieta – Patrycja Kolacz- Buka (Polija) 

3.vieta – Akvile Judzinskyte (Lietuva) 

4.vieta – Zoia Kirzon (Krievija) 

5.vieta – Carina Peitler (Austrija) 

6.vieta – Julija Korototš (Igaunija) 

 

Fit model kategorija virs 168 cm: 

1.vieta – Anzhelika Moiseenko (Krievija) 

2.vieta – Maryna Polapa (Ukraina) 

3.vieta – Ilona Balvas (Ukraina) 

4.vieta – Victoriia Saveleva (Krievija) 

5.vieta – Olga Sibanova (Igaunija) 

6.vieta – Alena  Bokhan (Krievija) 

 

Pēc katru kategoriju uzvarētājas nominēšanas, notika pēdējais pasākuma uznāciens, kur trīs kategoriju uzvarētājas 

cīnījās par Absolūtās turnīra čempiones titulu. Līdzīgi, kā pagājušajā gadā Absolūtās uzvarētājas 2018 kauss 

aizceļoja uz Krieviju. To izcīnīja Anželika Moiseenko no Maskavas, kura pagājušā gadā bija tikai soļa attālumā 

no Absolūtās čempiones titula.  

Pasākuma ģenerālsponsors STUDIO69. Čempionāta informatīvais atbalstītājs Sportacentrs.com nodrošināja 

sacensību tiešraidi Latvijas un ārvalstu skatītājiem. Starptautiskās Bodibildinga un fitnesa federācijas (IFBB) 

informatīvais atbalstītājs Eastlabs.ru un Fitnessandmass operatīvi pārraidīja pasākuma gaitu IFBB mājas lapā un 

dalījās ar foto un video. 

Fotogrāfiju autors Gabor Varszegi (Ungārija) 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.2: 

K.Vederņikova ziņo, ka 2018.gada 22.aprīlī norisinājās ikgadējais IFBB Atklātais Latvijas čempionāts fitnesā, 

bodifitnesā, bikini fitnesā, bodibildingā, men’s physique, fit model kategorijās un masters bikini fitness 

kategorijās. 

Turnīrā piedalījās 81 sportists no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Austrijas. Turnīrs noritēja augstā 

līmenī. Pēc turnīra visos partneru ziņu portālos tika izvietotas preses relīzes ar foto reportāžām un rezultātiem. 

Uzvarētāji kategorijās: 

1. Natālija Fetisova (bodifitness) /Igaunija/; 

2. Diana Teor (masters bikini fitness) /Igaunija/; 

3. Elīna Āboliņa (fit model -168cm) /Latvija/; 

4. Arina Vasiļjeva (fit model +168cm) /Igaunija/; 

5. Robertas Balčiūnas (klasiskais bodibildings) /Lietuva/; 

6. Jekaterina Poplavska (bikini fitness -162 cm) /Latvija/; 

7. Anna Fedorova (bikini fitness -166 cm) /Igaunija/; 

8. Carina Peitler (bikini fitness -169 cm) /Austrija/; 

9. Jaana Filina (bikini fitness -172 cm) /Igaunija/; 

10. Neda Silkinyte (bikini fitness +172 cm) /Lietuva/; 

11. Mārtiņš Golasko (men’s physique open) /Latvija/; 

12. Raigo Kuusnomm (bodibildings) /Igaunija/; 

K.Vederņikova informē, ka sacensību rezultāti pieejami mājas lapā www.ifbb.lv.  

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.3: 

K.Vederņikova ziņo, ka 2018.gada 2.maijam līdz 7.maijam Santa Susannā, Spānijā norisinājās IFBB Eiropas 

čempionāts bodibildingā un fitnesā junioriem, pieaugušajiem un veterāniem.. Turnīrā piedalījās vairāk kā 1000 

sportisti no 45 Eiropas valstīm. Latvijas izlasi pārstāvēja LBFBF prezidente Kristīne Vederņikova, LBFBF 

galvenais treneris Vladimirs Belovs un 3 sportisti. 

Sportistu rezultāti pa kategorijām. 

http://www.ifbb.lv/


Aivars Visockis kategorijā masters bodibildings +55 gadi, +75kg izcīnīja 5.vietu. 

Jekaterina Poplavska 17 sportistu konkurencē ierindojās augstajā 8.vietā kategorijā bikini fitness -162 cm.  

Irina Mihailova 19 sportistu konkurencē ierindojās arī augstajā 8.vietā kategorijā bikini fitness +172 cm.  

K.Vederņikova informē, ka IFBB Eiropas čempionāta sacensību rezultāti pieejami starptautiskajā mājas lapā 

www.ifbb.com, kā arī LBFBF mājas lapā www.ifbb.lv.   

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.4: 

K.Vederņikova ziņo, ka 2018.gada 3.maijā Santa Susannā, Spānijā norisinājās Eiropas Bodibildinga un fitnesa 

federācijas Kongress, kur dalību ņēma LBFBF prezidente Kristīne Vederņikova un LBFBF viceprezidents 

Vladimirs Belovs. Kongresa laika Kristīne Vederņikova deva atskaiti par sacensībām “IFBB Eiropas Fit Model 

kauss” un prezentēja visiem klātesošajiem speciāli sagatavotu pasākuma reklāmas video klipu. Visi kongresā 

pieņemtie lēmumi ir oficiāli izlikti mājaslapā www.ifbb.com. 

Visi LBFBF sportisti, treneri un tiesneši tiks informēti par pieņemtajiem lēmumiem tuvākajā LBFBF kopsapulcē. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.5: 

K.Vederņikova ziņo, ka 2018.gada 14.maijā pēc turnīra Saules Taure organizētāju: Audrone Lukiene un 

Vidmantas Lukys (Lietuva) ielūguma Latvijas komanda ņēma dalību turnīrā “Saules Taure 2018”, kas norisinājās 

Šauļos, Lietuvā. Par sacensību galveno tiesnesi tika ielūgta Kristīne Vederņikova (Latvija).  

Latvijas komanda tika pārstāvēta bikini fitness kategorijā ar divām sportistēm. 

Latvijas sportistu rezultāti pa kategorijām: 

Jekaterina Poplavska 2.vieta kategorijā bikini fitness līdz -166cm; 

Irina Mihailova 3.vieta kategorijā bikini fitness līdz +166. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.6: 
K.Vederņikova informē, ka 2018.gada 15.maijā Kauņā, Lietuvā notika turnīrs “Fitnie Academy by Galinta cup”. 

Latviju šajā turnīrā pārstāvēja 6 sportistes. Bikini fitness sporta veida pārstāves Jekaterina Poplavska un Irina 

Mihailova. Fit model sporta veida pārstāves Antra Liepa, Inita Ķiršakmene Anita Bandere, Tatjana Jevsejeva, 

Iveta Koindži-Ogli. 

Latvijas sportistu rezultāti pa kategorijām: 

Jekaterina Poplavska 2.vieta kategorijā bikini fitness līdz -166cm; 

Irina Mihailova 3.vieta kategorijā bikini fitness līdz +166; 

Tatjana Jevsejeva 8.vieta kategorijā  fit model open; 

Antra Liepa 9.vieta kategorijā  fit model open; 

Inita Ķiršakmene 10.vieta kategorijā  fit model open; 

Anita Bandere 11.vieta kategorijā  fit model open; 

Iveta Koindži-Ogli 12.vieta kategorijā  fit model open. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

 

PUNKTS NR.7: 

K.Vederņikova informē, ka Latvijas komanda ir saņēmusi uzaicinājumu un apstiprinājusi savu dalību sacensībām 

Ķīnas pilsētā Sjiaņā. Tur notiks liela mēroga Starptautiskais turnīrs ar nosaukumu “IFBB Pasaules kauss 

bodibildingā un fitnesā “The Belt and Road””.  

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

tiesnesis Vladimirs Belovs un divas LBFBF licencētās sportistes:  

1. Samanta Balode (bikini fitness); 

2. Marina Zvančuka (bikini fitness). 

Sacensību datumi: 17.septembris - 22.septembris. Ieceļošanai Ķīnā ir nepieciešama vīza un papildus dokuments 

par startējošo sportistu sasniegumiem.  

K.Vederņikova lūdz A.Domņinu sagatavot nepieciešamos dokumentus vīzas noformēšanai. 

NOLEMJ: 

Deleģēt Kristīni Vederņikovu un Vladimiru Belovu dalībai IFBB Pasaules kausā bodibildingā un fitnesā 

“The Belt and Road 2018”.  

Apstiprināt izvirzītos sportistus LBFBF izlases sastāvam. 

 

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


 

PUNKTS NR.8: 

K.Vederņikova informē, ka jau šobrīd var veikt lielāko daļu sportistu atlasi dalībai IFBB sacensībās rudens 

mēnešos. A.Visockis norāda, ka noteikti ir jāņem vērā sportistu rezultāti Starptautiskajās sacensības pavasarī, kā 

arī visiem sportistiem, kuri vēlas ņemt dalību Starptautiskajās sacensības ir obligāti jāpiedalās IFBB Latvijas 

kausā “Rīgas Pērle 2018”. K.Vederņikova lūdz A.Visocki sagatavot sportistu sarakstu dalībai IFBB Pasaules 

čempionātos fitnesā un bodibildingā visās vecuma grupās - junioros, pieaugušajos un veterānos.  

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. Nozīmēt LBFBF vecāko treneri A.Visocki par atbildīgo personu Latvijas 

komandu komplektēšanai IFBB Pasaules čempionātiem.  

 

PUNKTS NR.9: 

K.Vederņikova ziņo, ka 2018.gada 12.augustā Kauņā, Lietuvā tiks organizēts IFBB Starptautiskais tiesnešu 

seminārs. No Latvijas dalību ņems Kristīne Vederņikova, Vladimirs Belovs, Anastasija Domņina un Jekaterina 

Poplavska. Semināru vadīs IFBB galvenais tiesnesis Pāvels Fileborns no Polijas. Pēc semināra beigām visi 

dalībnieki saņems atbilstošas kategorijas sertifikātu. K.Vederņikova atgādina ka šāda veida semināri ir obligāti 

visiem tiesnešiem kvalifikācijas paaugstināšanai un lūdz informēt visus interesentus par šādu iespēju. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja:        K.Vederņikova 

 

 

 

Protokolēja:        A.Domņina 


