
BIEDRĪBAS „LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJA” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.4 

Rīgā, 2020.gada 3.jūnijā 

 

Sēdes vadītājs: K.Vederņikova  

Sekretāre: A.Domņina 

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

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Latvijas sportistu atlase dalībai IFBB sacensībās 2020.gada otrajam pusgadam. 

2. Gatavošanās un dalība pirmajās Online sacensībās vēsturē “IFBB Online Eiropas čempionāts” 

bodibildinga un fitnesa sporta veidos. 

3. Dalība Latvijas Antidopinga biroja organizētajā otrajā Antidopinga tiešsaistes konferencē 

“Patiess Sports” 05.06.2020. 

 

PUNKTS NR.1: 

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

rudens sezonā. V.Belovs norāda, ka noteikti ir jāņem vērā sportistu rezultāti Starptautiskajās sacensības 

2019.gadā, kā arī visiem sportistiem, kuri vēlas ņemt dalību IFBB Starptautiskajās sacensības ir obligāti 

jāpiedalās IFBB Latvijas kausā “Rīgas Pērle 2020”. K.Vederņikova lūdz V.Belovu sagatavot sportistu 

sarakstu dalībai IFBB turnīros fitnesā un bodibildingā visās vecuma grupās.  

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. Nozīmēt LBFBF viceprezidentu V.Belovu par atbildīgo personu 

Latvijas komandu komplektēšanai IFBB Starptautiskajiem turnīriem. 

 

PUNKTS NR.2: 

K.Vederņikova ziņo par gatavošanās un dalības procesu pirmajām online sacensībām. K.Vederņikova 

informē, ka Latvijas komanda ir apstiprinājusi savu dalību IFBB Online Eiropas čempionātā, kas notiks 

no 2020.gada 20.jūnija līdz 4.jūlijam. Sacensības norisināsies tiešsaistē vairāku nedēļu garumā. Latvijas 

izlasi sacensībās pārstāvēs sešas LBFBF sportistes, IFBB Starptautiskās kategorijas tiesneši Vladimirs 

Belovs un Kristīne Vederņikova. Sacensībām pieteikti sportisti no Latvijas: 

1. Samanta Balode (fit model); 

2. Agnese Šaburova (fit model); 

3. Tatjana Gavrilenko (fit model); 

4. Jekaterina Malnača (fit model); 

5. Marina Zvančuka (bikini fitness); 

6. Jekaterina Arhipova (bikini fitness). 

Sacensību nolikums ir pieejams www.ifbb.com mājaslapā. Sportistiem ir jānodrošina foto un video 

materiāli dalībai sacensībās. 

NOLEMJ: 

Apstiprināt Latvijas izlasi sešu sportistu sastāvā dalībai IFBB Online Eiropas čempionātā. 

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

nolikumā minētajam termiņam nosūtītu organizatoriem pieteikumu. 

 

PUNKTS NR.3: 

A.Domņina informē, ka 2020.gada 5.jūnijā notiks Latvijas Antidopinga biroja organizētā otrā 

Antidopinga tiešsaistes konference “Patiess Sports”, kurā tiks stāstīts par antidopinga problēmām un 

risinājumiem kā sasniegt godīgus rezultātus sportā. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un deleģēt LBFBF pārstāvjus un sportistus dalībai konferencē. 

 

 

Sēdes vadītāja:           (paraksts)    K.Vederņikova 

 

Protokolēja:            (paraksts)    A.Domņina 

http://www.ifbb.com/

