
BIEDRĪBAS „LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJA” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.6 

Rīgā, 2020.gada 2.septembrī 

 

Sēdes vadītājs: K. Vederņikova  

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

Protokolē: A. Domņina 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Par IFBB Starptautiskā Latvijas kausa “Rīgas Pērle 2020” organizēšanu. 

2. IFBB Fit Model Pasaules Kausa 2020 organizēšanas gaita. 

3. Par dalību 2020.gada IFBB Pasaules Fit Model čempionātā, Rīgā.  

4. Par IFBB Pasaules Fit Model čempionāta organizēšanas gaitu. 

5. IFBB Latvija fitnesa treniņu projekta Fit Model Latvija 2020 norise. 

6. Latvijas izlases sastāvs IFBB Fit Model Pasaules kausam un IFBB Pasaules Fit Model 

čempionātam. 

7. LBFBF prezidentes Kristīnes Vederņikovas dalība LSFP organizētajā sanāksmē par 

epidemioloģisko drošību 18.09.2020. 

8. LBFBF prezidentes Kristīnes Vederņikovas un federācijas pārstāves Vanesas Belovas dalība 

konferencē Eiropas sporta nedēļas projekta Beactive ietvaros 23.09.2020. 

 

PUNKTS NR.1: 

A.Domņina informē par gatavību un noslēguma posmu organizēšanas darbiem IFBB Starptautiskā 

Latvijas kausa “Rīgas Pērle 2020” ietvaros. Personāls ir nokomplektēts, tehnika un nepieciešamais 

inventārs ir sagatavoti. Viss ir gatavs ģenerālmēģinājumam, kas notiks š.g.3.septembrī, un kura ietvaros 

tiks detalizēti izieti visi sacensību posmi un katra darbinieka pienākumi. Kategoriju secība ir sagatavota 

pēc laikiem. Sacensībām pieteikušies 60 sportisti no piecām valstīm. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un nozīmēt Vanesu Belovu par atbildīgo personu 

ģenerālmēģinājuma dienā. 

 

PUNKTS NR.2: 

K.Vederņikova informē par gatavību un noslēguma posmu organizēšanas darbiem IFBB Fit Model 

Pasaules kausa ietvaros. Personāls ir nokomplektēts, tehnika un nepieciešamais inventārs ir sagatavoti. 

Viss ir gatavs ģenerālmēģinājumam, kas notiks š.g.3.septembrī, un kura ietvaros tiks detalizēti izieti 

visi sacensību posmi un katra darbinieka pienākumi. Kategoriju secība ir sagatavota pēc laikiem. 

Sacensībām pieteikušies 20 sportisti no sešām valstīm. Diskusija par tiesnešu brigādi, kā obligāto 

nosacījumu izvirzot IFBB Starptautiskās tiesnešu kategorijas kvalifikācijas esamību katram tiesnesim. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un nozīmēt Kristīni Vederņikovu par atbildīgo personu 

ģenerālmēģinājuma dienā. 

 

PUNKTS NR.3: 

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

čempionātā, kas notiks no 2020.gada 17.oktobra līdz 19.oktobrim Rīgā. Latvijas izlasi sacensībās 

pārstāvēs pieci LBFBF sportisti 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 420 EUR uz vienu sportistu.  

 

http://www.ifbb.com/


NOLEMJ: 

1. Lūgt finansiālo atbalstu 300 EUR apmērā; sportistei S.Balodei un A.Šaburovai (dalības maksa) 

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

pilsētas sportistiem dalībai Pasaules un Eiropas čempionātos” (30.12.2019).  

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

nolikumā minētajam termiņam nosūtītu organizatoriem pieteikumu. 

 

PUNKTS NR.4: 

A.Domņina informē par IFBB Pasaules Fit Model čempionāta organizēšanas gaitu un paveiktajiem 

darbiem. Personāls ir nokomplektēts, tehniskais inventārs ir sagatavots, visi apbalvojumi: kausi, 

medaļas un diplomi ir pasūtīti. Tāpat ir pasūtīti T-krekli ar čempionāta atribūtiku un piemiņas medaļas. 

Vīzu ielūgumi nepieciešamajām personām izsūtīti, viesnīcas numuri un konferenču zāle rezervēti. Uz 

doto brīdi precīzs dalībnieku skaits varētu būt vairāk kā 30 dalībnieki. Tiek plānots uzņemt dalībniekus 

no 10 valstīm. A.Domņina informē par ģenerālmēģinājuma datumu (15.oktobris) ar visu pieaicināto 

tehnisko personālu. K.Vederņikova lūdz A.Domņinu informēt visu personālu par ierašanos, kā arī 

obligātā kārtā pieaicināt sacensību vadītājus (informatorus). 

Diskusija par tiesnešu brigādi, kā obligāto nosacījumu izvirzot IFBB Starptautiskās tiesnešu kategorijas 

kvalifikācijas esamību katram tiesnesim. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.5: 

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

veiksmīgi un visas dalībnieces ir izteikušas vēlmi piedalīties arī projekta finālā, kas notiks tradicionāli 

IFBB Latvijas kausa “Rīgas Pērle” ietvaros. 

Gatavošanās fitnesa projekta finālam notiek MyFitness sporta klubos, tiek organizēti pozēšanas treniņi, 

ir noorganizēta ekskluzīvā fotosesija Laumas zīmola veļā. Dalībnieces ir informētas par 

ģenerālmēģinājumu š.g.3.septembrī. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.6: 

A.Domņina informē, ka Latvijas komanda ir apstiprinājusi savu dalību IFBB Fit Model Pasaules kausā, 

kas notiks no š.g no 5.septembra līdz 7.septembrim Rīgā un IFBB Pasaules Fit Model čempionātā, kas 

notiks no š.g.17.oktobra līdz 19.oktobrim Rīgā. Latvijas izlasi abās sacensībās pārstāvēs sieviešu un 

vīriešu izlases LBFBF sportisti un IFBB Starptautiskās kategorijas tiesnesis Vladimirs Belovs, kā  arī 

federācijas prezidente, kura būs abu sacensību galvenā tiesnese. Pieteiktie sportisti dalībai sacensībās 

ir Rīgas sporta klubu pārstāvji. 

Latvijas sportistu saraksts IFBB Fit Model Pasaules kausam: 

1. Samanta Balode; 

2. Agnese Šaburova; 

3. Linda Bērziņa;  

4. Karina Glazkova; 

5. Tatjana Gavriļenko. 

Latvijas sportistu saraksts IFBB Pasaules Fit Model čempionātam: 

1. Samanta Balode; 

2. Diāna Kivacka; 

3. Inita Kiršakmene; 

4. Linda Bērziņa; 

5. Agnese Šaburova;  

6. Arvīds Kiršakmens. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt Lavijas komandas izlases sekojošā sastāvā. 

 

 



PUNKTS NR.7: 

A.Domņina informē, ka 2020.gada 18.septembrī, plkst.11:00 notiks informatīva sanāksme atzīto sporta 

federāciju pārstāvjiem, ar mērķi informēt par aktualitātēm un izskaidrot šobrīd spēkā esošo 

epidemioloģiskās drošības pasākumu un noteikto ierobežojumu (Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai) atvieglojumus attiecībā uz sportu – starptautiskiem sporta pasākumiem un Latvijas 

sportistiem pēc atgriešanās no sporta sacensībām ārvalstīs. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un deleģēt LBFBF prezidenti Kristīni Vederņikovu dalībai 

sanāksmē. 

 

PUNKTS NR.8: 

A.Domņina ziņo, ka Latvijas bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas prezidente Kristīne 

Vederņikova kopā ar federācijas pārstāvi Vanesu Belovu ir apstiprinājušas savu dalību LSFP 

organizētajā konferencē Eiropas sporta nedēļas projekta Beactive ietvaros, kas notiks š.g. 23.septembrī 

viesnīcā Kempinski. 

NOLEMJ:  

Informāciju pieņemt zināšanai un deleģēt LBFBF prezidenti Kristīni Vederņikovu un Vanesu 

Belovu dalībai sanāksmē. 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja:           (paraksts)    K.Vederņikova 

 

 

Protokolēja:            (paraksts)    A.Domņina 

 

 

 


