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VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.1
Rīgā, 2017.gada 20.janvārī
Sēdes vadītājs: K.Vederņikova
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Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas (turpmāk tekstā – LBFBF) ikgadējās svinīgās
apbalvošanas pasākums un sportistu kopsapulce (2017.gada 27.janvārī).
2017.gada IFBB Starptautiskais kalendārs. Nacionālo un starptautisko sacensību saskaņošana.
IFBB Latvija fitnesa projekta organizēšana jaunajās IFBB disciplīnās - Fit Model un Wellness Fitness 2017.gada pavasarī .
IFBB MyFitness Rīgas kausa organizēšana.
IFBB Atklātā Latvijas čempionāta 2017 organizēšana Rīgā.
LBFBF izglītojošo semināru organizēšana 2017.gadā.

PUNKTS NR.1:
K.Vederņikova informē par ieplānoto sapulci un LBFBF labāko sportistu apbalvošanas pasākumu, kas notiks
2017.gada 27.janvārī Olimpiskajā Sporta centrā, Grostonas ielā 6b.
Sportistu nominēšana notiks 6 kategorijās – fitness, bikini fitness, fit model, men’s physique, bodibildings,
klasiskais bodibildings.
Sportisti tiks apbalvoti pēc izstrādātās sportistu reitinga tabulas, pēc kuras tiek vērtēti sportistu sasniegumi pēc
nozīmības. Sapulces laikā tiek nominēti sportisti kategoriju apbalvošanām.
Priekšlikums uzaicināt uz svinīgo gada apbalvošanu visus interesentus, kuri vēl nav federācijas sastāvā, bet izrāda
interesi dalībai sacensībās Latvijā un pasaulē.
NOLEMJ:
Apstiprināt LBFBF nominētos sportistus svinīgai apbalvošanai un apstiprināt 2017.gada 27.janvāra
pasākuma norises dienas kārtību.
PUNKTS NR.2:
K.Vederņikova informē par IFBB sacensību kalendāru 2017.gadam, kas ir pieejams IFBB mājas lapā
www.ifbb.com. Kalendārs ir visam gada ar pavasara un rudens sezonas lielāko sacensību norises vietām un
laikiem. Saskaņojot ar IFBB kalendāru, tiek lemts par šādu sacensību organizēšanu un datumu rezervēšanu:
Pavasaris:
1. IFBB MyFitness Rīgas kauss;
2. IFBB Atklātais Latvijas čempionāts;
3. IFBB Latvijas čempionāts fitnesā jauniešiem un junioriem.
Rudens:
4. IFBB Starptautiskais Latvijas kauss “Rīgas Pērle 2017”.
K.Vederņikova apstiprina, ka IFBB Atklātais Latvijas čempionāts notiks Studi69 Koncerta zālē, Rīgā. Pasākuma
datums – 2017.gada 23.aprīlis (svētdiena).
NOLEMJ:
Apstiprināt LBFBF sacensību kalendāro plānu 2017.gadam, iekļaujot IFBB MyFitness Rīgas kausu, IFBB
Atklāto Latvijas čempionātu, IFBB Latvijas čempionātu fitnesā jauniešiem un junioriem un IFBB
Starptautisko Latvijas kausu “Rīgas Pērle 2017” organizēšanu Latvijā.
PUNKTS NR.3:
K.Vederņikova informē, ka šogad plānots arvien vairāk popularizēt fit model un wellness fitness disciplīnu un
sniedz informāciju par 2017.gada IFBB fitnesa projekta organizēšanu un ar to saistītām aktivitātēm.
Diskusija par atlases kārtību, sadarbības turpināšanu ar MyFitness, Change Latvija, Mangaļi, Cido u.c.
atbalstītājiem, norises vietu un organizēšanas aktivitātēm.
Diskusija par reklāmu sociālajos tīklos, radio un sadarbību ar televīziju.
Fitnesa projekta laikā ieplānotas dažādas treniņu aktivitātes, uztura un treniņu semināri, fotosesijas un video
reportāžas. Tiek saskaņots sagatavošanas pasākumu plāns, programma, aktivitātes, darba grupa u.c.

NOLEMJ:
Apstiprināt IFBB Latvija Fitnesa projekta datumus, sākums 2017.gada 9.februārī un fināls 2017.gada
23.aprīlī.
PUNKTS NR.4:
K.Vederņikova informē par to, ka IFBB MyFitness Rīgas kauss notiks sporta klubā MyFitness Bolero, Lielirbes
ielā 27, Rīgā.
Sacensībās tiks pārstāvētas šādas kategorijas: fit model, bikini fitness un men’s physique.
Informācija par sacensībām tiks izvietota visos sociālajos tīklos, projekta lappusē un vadošajos portālos.
NOLEMJ:
Informāciju pieņemt zināšanai, veikt mārketinga pasākumus turnīra reklamēšanai.
PUNKTS NR.5:
K.Vederņikova informē par nepieciešamību organizēt ikgadējo IFBB Atklāto Latvijas čempionātu Rīgā, Studio69
Koncerta zāles telpās.
Ir ieplānots pārstāvēt sacensības visās bodibildinga un fitnesa sporta veidu disciplīnās, kā arī iekļaut fitnesa
projekta “Fit Model Latvija 2017” noslēgumu.
Diskusija par tiesnešu sastāvu, darbiniekiem, organizēšanas pasākumu plānu pirms sacensībām, sacensību laikā
un pēc tām.
NOLEMJ:
Apstiprināt IFBB Atklāto Latvijas čempionātu 2017.gada 23.aprīlī, Rīgā.
Nozīmēt LBFBF prezidenti Kristīni Vederņikovu par atbildīgo personu sacensību koordinēšanā.
PUNKTS NR.6:
K.Vederņikova informē, ka LBFBF plāno organizēt ne mazāk kā 6-7 izglītojošos treneru un tiesnešu seminārus,
kā arī seminārus sportistiem un antidopinga seminārus 2017.gadā. Tiek sagatavots semināru pasākumu plāns ar
iespējamiem norises datumiem, tēmām un vietām.
K.Vederņikova apstiprina, ka antidopinga seminārs notiks 2017.gada 31.martā, Valsts sporta medicīnas centra
telpās, Raiņa bulvārī 27, Rīgā.
NOLEMJ:
Apstiprināt LBFBF semināru plānu 2017.gadam.
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