
BIEDRĪBAS „LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJA” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.5 

Rīgā, 2020.gada 17.jūlijā 

 

Sēdes vadītājs: K. Vederņikova  

Piedalās: V. Belovs, A.Visockis  

Protokolē: A. Domņina 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. IFBB Starptautiskā Latvijas kausa “Rīgas Pērle 2020” organizēšanas gaita un paveiktais. 

2. Par IFBB Latvija fitnesa treniņu projekta “Fit Model Latvija” gaitu. 

3. Par dalību 2020.gada IFBB Diamond Cup Malta, Maltā. 

4. Par dalību 2020.gada IFBB Pasaules Fit Model Kausā, Rīgā.  

5. Rezultātu pārskats IFBB Online sacensībās. 

6. LBFBF prezidentes Kristīnes Vederņikovas, sportistes Samantas Balodes un viceprezidenta  

Vladimira Belova dalība Rīgas Domes svētku pasākumā “Labāko Rīgas sportistu 

apbalvošana” 14.08.2020. 

7. Semināra “Dopings sportā un antidopinga pasākumi. Sportistu pienākumi un atbildība” 

organizēšana 08.08.2020. 

 

PUNKTS NR.1: 

A.Domņina sniedz informāciju par IFBB Starptautiskā Latvijas kausa “Rīgas Pērle 2020” organizēšanu. 

Turnīrs notiks 2020.gada 6.septembrī Rīgā, Studio69 koncertzālē. IFBB Starptautiskais turnīrs „Rīgas 

Pērle 2020” tiks tradicionāli organizēts devīto gadu pēc kārtas ar mērķi parādīt Rīgas publikai estētiski 

pievilcīgos un populāros sporta veidus un popularizēt tos: bodifitness, bikini fitness, wellnes, fit model 

kategorijas, vīriešu klasiskais bodibildings, „mens physique” un bodibildings pieaugušo vecuma 

grupās, tai skaitā grupā: masters. Sacensību devīze – Par veselīgu dzīvesveidu jebkurā vecumā. 

Pateicoties LBFBF vērienīgajiem  pasākumiem ar lielo masu mediju publicitāti un TV translācijām no 

pasākuma vietas, sabiedrība kļūst arvien vairāk informēta par fitnesa sporta veidiem, par to, ka 

nodarbošanās ar fitnesu ir veselīga, estētiska un pieejama jebkuram  vecumam. Ar katru gadu arvien 

vairāk cilvēku pievēršas fitnesa nodarbībām, savas veselības un ķermeņa formu uzlabošanai un 

nostiprināšanai. Organizējam ikgadējo turnīru un sniedzam iespēju visiem interesentiem (skatītājiem, 

treneriem, pedagogiem, Rīgas viesiem u.c.) klātienē ieraudzīt stiprus un atpazīstamus sportistus no 

dažādām valstīm. Ņemot vērā, ka Latvijas bikini fitnesa sporta veida pārstāves ieņem vadošās pozīcijas 

Pasaules rangā, pozicionējam šo turnīru par Latvijas IFBB federācijas īpašo vizītkarti, jo vienīgie 

Baltijas valstu reģionā organizējam šāda ranga un formāta turnīrus. Diskusija par publicitāti 

u.c.mārketinga jautājumiem. Izskata iespējas veidot publicitāti: 

1. Informācija portālos: www.skaties.lv, www.delfi.lv, www.jauns.lv u.c.; 

2. Informācija dalībvalstu mājas lapās: www.ifbb.lv, www.fitness.ee, www.ifbb.lt u.c.; 

3. Vizuālās informācijas izvietošana sporta organizācijās u.c. publiskajās telpās: fitnesa un sporta 

klubos MyFitness Rīgā, pasākuma vietā, klubā Global Fitness; Elektrum Olimpiskajā Centrā; 

4. Informācija www.ifbb.com;  

5. Informācija sociālajā vidē: Facebook un Instagram; 

6. Reklāmas stendi pasākuma vietā Studio69, Tērbatas ielā 73, Rīgā. 

V.Belovs, A.Visockis, A.Domņina – diskusija par tehniskiem un organizatoriskiem jautājumiem. 

K.Vederņikova lūdz iepazīties ar IFBB Starptautiskā Latvijas kausa “Rīgas Pērle 2020” nolikumu, kas 

atrodams LBFBF mājas lapā www.ifbb.lv un plānoto sacensību grafiku. 

NOLEMJ: 

Apstiprināt IFBB Starptautisko Latvijas kausu “Rīgas Pērle”, 2020.gada 6.septembrī, Rīgā. 

 

PUNKTS NR.2: 

K.Vederņikova informē par to, ka LBFBF treniņu fitnesa projekts “Fit Model Latvija 2020” tiks atsākts 

š.g. 26.jūlijā, pēc četru mēnešu pauzes. Visām dalībniecēm ir rakstiski nosūtīta informācija par 

turpmāko projekta gaitu un aktivitātēm. Dalību projektā ir apstiprinājušas 6 dalībnieces. 

http://www.skaties.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.jauns.lv/
http://www.ifbb.lv/
http://www.fitness.ee/
http://www.ifbb.lt/
http://www.ifbb.com/
http://www.ifbb.lv/


Treniņi notiks kā ierasts MyFitness sporta klubos, tiks organizēti pozēšanas treniņi, semināri, 

meistarklases un citas aktivitātes, tai skaitā fotosesijas.  

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.3: 

K.Vederņikova informē, ka Latvijas komanda ir apstiprinājusi savu dalību IFBB Diamond Kausā, kas 

notiks no 2020.gada 29.augusta līdz 30.augustam Maltā. Latvijas izlasi sacensībās pārstāvēs trīs LBFBF 

sportistes, IFBB Starptautiskās kategorijas tiesnesis Vladimirs Belovs un LBFBF prezidente Kristīne 

Vederņikova. Pieteiktie sportisti dalībai sacensībās ir Rīgas sporta klubu pārstāvji:  

1. Samanta Balode (fit model atklātā kategorija); 

2. Larisa Marija Agafonova (bikini fitness -164cm); 

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

Sacensību nolikums ir pieejams www.ifbb.com mājaslapā. Vadoties pēc sacensību nolikumā uzrādītās 

reģistrācijas maksas apmēra, saskaitot visus izdevumus kopā ar avio biļetēm, grimu, apdrošināšanu, 

sportista dalības maksu, tiek noteiktas kopējās izmaksas, kas sastāda 790 EUR uz vienu sportistu.  

NOLEMJ: 

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

Diamond Kausā Maltā. 

2. Apmaksāt 200 EUR par dalības maksu un transportu katram sportistam no federācijas 

līdzekļiem. 

3. 240 EUR sedz sportisti paši no saviem līdzekļiem.  

4. Lūgt finansiālo atbalstu 350 EUR apmērā; sportistei L.M.Agafonovai S.Balodei un 

M.Zvančukai (aviobiļešu iegāde) no RD IKSD balstoties uz nolikumu “ Kārtība, kādā tiek 

piešķirts finansiālais atbalsts Rīgas pilsētas sportistiem dalībai starptautiskās sacensībās” 

(10.05.2019).  

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 sacensībās. 

 

PUNKTS NR.4: 

K.Vederņikova informē, ka Latvijas komanda ir apstiprinājusi savu dalību IFBB Pasaules Fit Model 

Kausā, kas notiks no 2020.gada 5.septembra līdz 7.septembrim Rīgā. Latvijas izlasi sacensībās 

pārstāvēs piecas LBFBF sportistes un IFBB Starptautiskās kategorijas tiesnesis Vladimirs Belovs. 

Pieteiktie sportisti dalībai sacensībās ir Rīgas sporta klubu pārstāvji. Līdzfinansējumu lūdzam divām 

Rīgas sportistēm:   

1. Samanta Balode (fit model -163cm); 

2. Agnese Šaburova (fit model -168cm); 

Sacensību nolikums ir pieejams www.ifbb.com mājaslapā. Vadoties pēc sacensību nolikumā uzrādītās 

reģistrācijas maksas apmēra, saskaitot visus izdevumus kopā ar grimu, sportista dalības maksu, tiek 

noteiktas kopējās izmaksas, kas sastāda 290 EUR uz vienu sportistu.  

NOLEMJ: 

1. Lūgt finansiālo atbalstu 200 EUR apmērā; sportistei S.Balodei un A.Šaburovai (dalibas maksa) 

no RD IKSD balstoties uz nolikumu “ Kārtība, kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts Rīgas 

pilsētas sportistiem dalībai starptautiskās sacensībās” (10.05.2019).  

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

nolikumā minētajam termiņam nosūtītu organizatoriem pieteikumu. 
 

PUNKTS NR.5: 

A.Domņina ziņo, ka Latvijas izlase no 20.jūnija līdz 4. jūlijam ir sekmīgi ņēmusi savu dalību IFBB 

online Eiropas čempionātā 2020 bodibildinga un fitnesa sporta veidos, kas bija vēsturisks notikums. 

Sacensības norisinājās tiešsaistē. Sportistu forma un prezentācija tika vērtēta pēc iesūtītiem foto un 

video materiāliem. Turnīrā piedalījās 90 sportisti no 15 Eiropas valstīm. Latvijas izlasi sacensībās 

pārstāvēja IFBB Starptautiskās kategorijas tiesneši Vladimirs Belovs, Kristīne Vederņikova un 6  

LBFBF sportisti.  

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


Katram sacensību dalībniekam bija jāsagatavo sava prezentācija, kas atbilst konkrētās kategorijas 

noteikumiem. E-čempionāts bija liels izaicinājums kā sportistiem un viņu treneriem, tā arī sacensību 

organizatoriem un tiesnešiem. Latvijas komandai dalība sacensībās bija interesanta pieredze. Lielais 

dalībnieku skaits sacensībās pierādīja, ka sportisti var sekmīgi trenēties jebkuros apstākļos, un uzrādīt 

labu fizisko formu. Pēc čempionāta tika plaši reklamēts Latvijas izlases starts sociālajā vidē un 

informatīvajos ziņu portālos. Divkārtēja IFBB Pasaules un Eiropas fit model čempione Samanta Balode 

arī šajā čempionātā ierindojās 1. vietā, saglabājot savu augsto statusu Eiropas un pasaules līmenī.  

Latvijas sportistu rezultāti kategorijās:  

1.vieta Samanta Balode (fit model kategorija); 

5.vieta Marina Zvančuka (bikini fitness kategorija); 

8.vieta Tatjana Gavrilenko (fit model kategorija); 

11.vieta Agnese Šaburova (fit model kategorija); 

12.vieta Jekaterina Malnača (fit model kategorija); 

12.vieta Jekaterina Arhipova (bikini fitness kategorija). 

NOLEMJ:  

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.6: 

K.Vederņikova ziņo, ka š.g.14.augustā plkst. 16.00 pamatskolā “Rīdze” notiks naudas balvu 

pasniegšana un labāko Rīgas pilsētas sportistu sumināšana. Pasākumu organizē Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departaments.  

Latvijas bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas sportiste Samanta Balode ir nominēta naudas 

balvas pasniegšanai par augstiem sasniegumiem 2019.gadā fit model disciplīnā.  

Kopā ar sportisti dalību Rīgas domes svētku pasākumā “Labāko Rīgas sportistu apbalvošana” ņems 

LBFBF viceprezidents Vladimirs Belovs un LBFBF prezidente Kristīne Vederņikova. 

NOLEMJ:  

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.7: 

A.Domņina informē, ka 2020.gada 8.augustā, plkst. 10:00 tiks organizēts antidopinga seminārs LBFBF 

licencētiem sportistiem. Pasākumā ir plānots  apskatīt jau zināmas tēmas un atsvaidzināt zināšanas par 
sportistu pienākumiem un atbildību. Semināra norises vieta: sporta klubs FitSpot Gym (Zemitāna iela 

9/3). Visiem sportistiem ir nosūtīta informācija par semināru. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un pilnvarot A.Domņinu atkārtoti informēt LBFBF licencētos 

sportistus par gaidāmo antidopinga semināru.  

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja:           (paraksts)    K.Vederņikova 

 

 

Protokolēja:            (paraksts)    A.Domņina 


