
BIEDRĪBAS „LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJA” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.2 

Rīgā, 2020.gada 6.martā 

 

Sēdes vadītājs: K. Vederņikova  

Piedalās: V. Belovs, A.Visockis, A.Titova  

Protokolē: A. Domņina 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Gatavošanās IFBB Fit Model Pasaules kausam. 

2. Gatavošanās IFBB Atklātajam Latvijas čempionātam. 

3. Licencētā IFBB Latvijas fitnesa projekta gaita un aktivitātes. 

4. Par dalību 2020.gada IFBB Eiropas čempionātā un EBFF Kongresā Santa Susanna, Spānija. 

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

6. Dalība LSFP Kopsapulcē 11.03.2020. 

 

PUNKTS NR.1: 

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

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

kausu nodrošinājums, visi saistītie pasākumi ar mārketingu. 

K.Vederņikova, A.Titova, V.Belovs: diskusija par ārvalstu sportistu izmitināšanu viesnīcā 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 2020.gada IFBB Fit Model Pasaules kausa nolikumu un vizuālo plakātu, 

kas publicēts mājas lapā www.ifbb.lv un www.ifbb.com , kā arī sociālajā portālā Facebook, Instagramā,  

un ir izsūtīts IFBB Nacionālajām federācijām. Informē par paredzamo dalībnieku skaitu un valstu 

skaitu. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt personāla pienākumu sadalījumu. 

 

PUNKTS NR.2: 

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

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

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

izdevumiem un masu mediju piesaistīšanu. 

K.Vederņikova, A.Visockis, V.Belovs: diskusija par kategoriju secību un laikiem, transporta 

nodrošinājumu, fotogrāfu skaitu, medijiem, pieaicinātiem viesiem, kā arī par citiem organizatoriskiem 

jautājumiem. K.Vederņikova iepazīstina ar 2020.gada IFBB Atklātā Latvijas čempionāta nolikumu, kas 

publicēts mājas lapā www.ifbb.lv, sociālajā portālā Facebook, kā arī izsūtīts citu valstu federācijām.  

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt pasākuma pienākumu sadalījumu. 

 

PUNKTS NR.3: 

K.Vederņikova informē par to, ka LBFBF fitnesa projekts “Fit Model Latvija 2020” norit veiksmīgi. 

Projektā dalību iesāka un turpina 12 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. 

3. Tiek nodrošinātas ar treniņiem trenažieru zālē MyFitness sporta klubos treneru-sporta 

speciālistu uzraudzībā (grupā vidēji 3 dalībnieces).  

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


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

NOLEMJ: 

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

 

PUNKTS NR.4: 

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

fitnesā un Eiropas Kongresā, kas notiks no 2020.gada 6.maija līdz 11.maijam Spānijas pilsētā Santa 

Susanna. Latvijas izlasi sacensībās pārstāvēs trīs LBFBF sportisti, IFBB Starptautiskās kategorijas 

tiesnesis Vladimirs Belovs un LBFBF prezidente Kristīne Vederņikova. Pieteiktie sportisti dalībai 

čempionātā ir Rīgas sporta klubu pārstāvji:  

1. Samanta Balode (bikini fitness -162cm); 

2. Larisa Marija Agafonova (bikini fitness -166cm); 

3. Marina Zvančuka (bikini fitness -172cm). 

Sacensību nolikums ir pieejams www.ifbb.com mājaslapā. K.Vederņikova informē, ka pasākuma 

ietvaros notiks arī ikgadējais Eiropas Bodibildinga un fitnesa federācijas Kongress, kurā dalību ņems 

abi deleģētie Latvijas izlases pārstāvji. Vadoties pēc sacensību nolikumā uzrādītās reģistrācijas maksas 

apmēra, saskaitot visus izdevumus kopā ar avio biļetēm, grimu, apdrošināšanu, sportista biedra maksu, 

tiek noteiktas kopējās izmaksas, kas sastāda 890 EUR uz vienu sportistu, izņemot Marinu Zvančuku, 

kurai izdevumi sastāda 990 EUR, jo sportiste startē divās vecuma kategorijas. Aviobiļetes pieciem 

komandas dalībniekiem, ieskaitot trīs sportistus paredzēts apmaksāt no federācijas līdzekļiem. 

Aviobiļešu maršruts Rīga-Barselona-Rīga. Sacensību organizatoru piedāvātais transports no Barselonas 

uz Santa Susannu, un atpakaļ uz Barselonu izmaksās kopā 40 EUR. Tāpat no federācijas līdzekļiem tiks 

apmaksāta ikgadējā sportistu biedru naudu IFBB federācijā 35 EUR apmērā. Grima izmaksas 

sacensībās 120 EUR apmērā sportisti segs no saviem līdzekļiem. 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rīgas sportistu sastāvu : S.Balode, L.M.Agafonova, M.Zvančuka dalībai IFBB 

Eiropas čempionātā. 

2. Apmaksāt 290 EUR par aviobiļetēm uz sacensībām katram sportistam un delegātam no 

federācijas līdzekļiem. 

3. 160 EUR sedz sportisti paši no saviem līdzekļiem.  

4. Lūgt finansiālo atbalstu 385 EUR apmērā; sportistei L.M.Agafonovai, un 395 EUR apmērā 

S.Balodei un M.Zvančukai (reģistrācijas maksa) no RD IKSD balstoties uz nolikumu “ Kārtība, 

kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts Rīgas pilsētas sportistiem dalībai Pasaules un Eiropas 

čempionātos” (30.12.2019).  

5. A. Domņinai sagatavot “Pieteikuma formu” sportistu dalībai sacensībās, lai līdz Sacensību 

nolikumā minētajam termiņam nosūtītu organizatoriem pieteikumu. 

6. Deleģēt K.Vederņikovu un V. Belovu dalībai IFBB Eiropas čempionātā fitnesā un  Eiropas 

Bodibildinga un fitnesa federācijas Kongresā. 

 

PUNKTS NR.5: 

K.Vederņikova informē, kā arī šogad federācijai ir uzticēts organizēt IFBB Pasaules Fit Model 

čempionātu. Ir jāplāno dažādas aktivitātes pirms pasākuma, lai vairāk popularizētu fit model sporta 

disciplīnu. Ir jāveido darba grupa un laicīgi jānodrošina visa nepieciešamā publicitāte un obligāto 

pasākumu saraksts čempionāta sekmīgai nodrošināšanai. K.Vederņikova lūdz A.Domņinu un V.Belovu 

trīs nedēļu laikā iesniegt visus nepieciešamos dokumentus izskatīšanai. Tāpat K.Vederņikova informē 

par datumiem šo sacensību organizēšanai un konkrēti tiek piedāvāts oktobris. Diskusija par reklāmu 

sociālajos tīklos un radio. Diskusija par sponsoru un atbalstītāju piesaisti un līdzfinansējuma saņemšanu 

no pašvaldības. 

 

http://www.ifbb.com/


 

NOLEMJ: 

Apstiprināt IFBB Pasaules Fit Model čempionāta datumu (17.10.-19.10.2020). Nozīmēt LBFBF 

prezidenti K.Vederņikovu par atbildīgo personu sacensību koordinēšanā. 

 

PUNKTS NR.6: 

A.Domņina informē, ka 2020.gada 11.martā plkst.14:00 norisināsies ikgadējā Latvijas Sporta 

federāciju padomes (LSFP) kopsapulce.  
Kopsapulces adrese: A/S “Latvijas Valsts meži” konferenču zālē, Vaiņodes ielā 1, Rīgā.  

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un deleģēt LBFBF prezidenti K.Vederņikovu dalībai LSFP 

kopsapulcē. 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja:           (paraksts)    K.Vederņikova 

 

 

Protokolēja:            (paraksts)    A.Domņina 
 


