
BIEDRĪBAS „LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJA” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.3 

Rīgā, 2020.gada 17.aprīlī 

 

Sēdes vadītājs: K.Vederņikova  

Sekretāre: A.Domņina 

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

(videokonferences formāts – platforma Zoom) 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. IFBB Fit Model Pasaules kausa organizēšanas gaita. 

2. IFBB Atklātā Latvijas čempionāta organizēšanas gaita un paveiktais. 

3. Dažādi. 

 

PUNKTS NR.1: 

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

darbiem. Notiek diskusija par sacensību pārcelšanu uz rudeni, sakarā ar Covid-19 stāvokli Latvijā un 

pasaulē. Sacensības ir jāpārceļ no maija uz septembra mēnesi, jo nevar nodrošināt pienācīgu dalībnieku 

skaitu. Robežas ir ciet, ir daudz citu ierobežojumu un neplānoto šķēršļu sacensību pārcelšanai.  

V.Belovs informē par to, ka ir sazinājies ar sporta bāzes vadību un, ka iespējamie datumi sacensību 

organizēšanai varētu būt septembra pirmā nogale (05.09-07.09.2020). 

K.Vederņikova lūdz A.Domņinai informēt visus ar sacensībām saistītos uzņēmumus un darbiniekus par 

to, ka konkrētās sacensības tiek pārceltas uz septembri. Sportisti ir jau informēti, kā arī ir uzrakstīta 

vēstule IFBB Prezidentam R.Santonja ar lūgumu pārcelt sacensības. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un turpināt gatavošanos IFBB Fit Model Pasaules kausam. 

 

PUNKTS NR.2: 

K.Vederņikova informē par IFBB Atklātā Latvijas čempionāta organizēšanas gaitu un paveiktajiem 

darbiem. Notiek diskusija par sacensību pārcelšanu uz rudeni, sakarā ar Covid-19 stāvokli Latvijā un 

pasaulē. K.Vederņikova, A.Titova, A.Domņina diskusija par to, cik lietderīgi ir pārnest sacensības uz 

rudeni, ja šajā gada posmā ir jau paredzētas trīs sacensības: IFBB Atklātais Latvijas kauss “Rīgas Pērle” 

un divas Starptautiskās sacensības. Diskusija par to, ka 2020.gadā jau iepriekš uzskaitīto apstākļu dēļ ir  

jāatceļ IFBB Latvijas čempionāts. Jo līdz septembrim nav iespējas organizēt sacensības. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un informēt visus sportistus, trenerus un citas iesaistītās personas. 

 

PUNKTS NR.3: 

Pēc informācijas no IFBB vadības puses, IFBB Eiropas fitnesa čempionāts, kas tika plānots maijā, 

Spānijas pilsētā Santa Susanna, tiek pārcelts uz septembra vidu. Diskusija par iespējamo Latvijas izlases 

sastāvu Eiropas čempionātam.  

K.Vederņikova lūdz V.Belovu apzināt visus potenciālos sportistus dalībai sacensībās, to gatavību un 

fizisko formu. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja:           (paraksts)    K.Vederņikova 

 

 

Protokolēja:            (paraksts)    A.Domņina 


