
BIEDRĪBAS „LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJA” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.5 

Rīgā, 2017.gada 18.augustā 

 

 

Sēdes vadītājs: K.Vederņikova  

Sekretāre: K.Kūmiņa 

Piedalās: V.Belovs, A.Visockis, I.Liepiņa, K.Brokāne, A.Čeredņičenko, K.Kroma-Kerstena  

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Gatavība dalībai IFBB Starptautiskajā turnīram “Arnold Classic Europe 2017”. 

2. IFBB Starptautiskā Latvijas kausa “Rīgas Pērle 2017” organizēšanas gaita un paveiktais. 

3. IFBB Eiropas Fit Model kausa 2017 organizēšana. 

4. Dalība IFBB Pasaules čempionātā, Spānijā. IFBB Kongress. 

5. Dalība IFBB Pasaules čempionātā junioriem un masteriem, Rumānijā. 

6. Antidopinga semināra organizēšana sadarbībā ar Valsts sporta medicīnas centru. 

7. IFBB Latvija fitnesa treniņu projekta “Fit Model” organizēšana 2017.gada rudenī. 

 

 

PUNKTS NR.1: 

K.Vederņikova informē, ka Latvijas izlase ir gatava dalībai IFBB Starptautiskajā turnīrā “Arnold Classic Europe 

2017” 2017.gada 22.-25.septembrī Barselonā, Spānijā. 

Sportistu sastāvs paliek nemainīgs. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

PUNKTS NR.2: 

K.Vederņikova sniedz informāciju par IFBB Starptautiskā turnīra “Rīgas Pērle 2017” organizēšanu 2017.gada 

novembra mēnesī Rīgā. 

IFBB Starptautiskais turnīrs „Rīgas Pērle 2017” tiks tradicionāli organizēts jau sesto gadu pēc kārtas ar mērķi 

paradīt  un popularizēt estētiski pievilcīgos un populāros sporta veidus: bodifitnesu, wellness fitnesu, bikini 

fitnesu, masters bikini ftnesu, klasisko bodibildingu un bodibildingu, men’s physique. 

Publicitāti veidos: 

1. Informācija un rakstu sērijas portālos: www.skaties.lv, www.delfi.lv, u.c. 

2. Informācija savā un partneru mājas lapā, sacensību 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. 

4. Informācija interneta portālos www.ifbb.lv, www.ifbb.com, www.facebook.com u.c. informatīvajos un 

sporta portālos. 

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

Ņemot vērā, ka sportisti, treneri un tiesneši iebrauks no citām valstīm, un to, ka daudzi no sportistiem un viesiem 

uzturēsies vienīcās un viņiem būs nepieciešams transports. 

V.Belovs, A.Visockis, K.Brokāne, A.čeredņičenko – diskusija par tehniskiem un organizatoriskiem jautājumiem. 

K.Vederņikova lūdz iepazīties ar IFBB Starptautiskā turnīra nolikumu, kas atrodams LBFBF mājas lapā 

www.ifbb.lv un galvenajiem organizatoriskiem jautājumiem, tai skaitā ielūgumu un iebraukšanas vīzu kārtošanu. 

NOLEMJ: 

Apstiprināt IFBB Starptautisko turnīru “Rīgas Pērle 2017”, 2017.gada 19.novembrī, Rīgā. 

 

PUNKTS NR.3: 

K.Vederņikova informē, ka 2017.gada 19.novembrī tiks organizēts pirmais IFBB Eiropas Fit Model kauss 2017, 

kas norisināsies IFBB Starptautiskā turnīra “Rīgas Pērle 2017” ietvaros. 

Sacensībās būs šādas kategorijas: 

1. women’s fit model -163 cm; 

2. women’s fit model -168 cm; 

3. women’s fit model +168 cm; 

4. men’s fit model. 

NOLEMJ: 

Apstiprināt IFBB Eiropas Fit Model kausu 2017, 2017.gada 19.novembrī, Rīgā. 

Sagatavot sacensību nolikumu un izvietot LBFBF mājas lapā www.ifbb.lv un starptautiskajā mājas lapā 

www.ifbb.com.  

http://www.skaties.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.ifbb.lv/
http://www.ifbb.lv/
http://www.ifbb.lv/
http://www.ifbb.com/


 

PUNKTS NR.4: 

K.Vederņikova informē, ka Latvijas izlase ir apstiprinājusi dalību IFBB Pasaules čempionātā vīriešiem, kas notiks 

2017.gada 2.-6.novembrī Benidormā, Spānijā. Pasākuma ietvaros notiks IFBB Kongress. 

Latvijas izlasi sacensībās pārstāvēs LBFBF prezidente Kristīne Vederņikova, IFBB Starptautiskās kategorijas 

tiesnesis Vladimirs Belovs, kā arī Elvis Rudbahs (men’s physique +182 cm) un Emīls Ločmelis (men’s physique 

-179 cm). 

Kategoriju grafiks pa dienām un laikiem ir zināms. Komanda ir gatava dalībai. 

NOLEMJ: 

Deleģēt Kristīni Vederņikovu un Vladimiru Belovu dalībai IFBB Pasaules čempionātā vīriešiem. 

Apstiprināt izvirzītos sportistus izlases sastāvam. 

 

PUNKTS NR.5: 

K.Vederņikova informē, ka Latvijas izlase ir apstiprinājusi dalību IFBB Pasaules čempionātā junioriem un 

masteriem, kas notiks 2017.gada 10.-13.novembrī Bistritā, Rumānijā. 

Latvijas izlasi sacensībās pārstāvēs LBFBF prezidente Kristīne Vederņikova, IFBB Starptautiskās kategorijas 

tiesnesis Vladimirs Belovs un pieci sportisti šādās kategorijās: 

1. Aivars Visockis (bodibildings); 

2. Elvis Rudbahs (men’s physique); 

3. Emīls Ločmelis (men’s physique); 

4. Marina Zvančuka (masters bikini fitness); 

5. Vironika Aleksandrova (masters bikini fitness). 

Kategoriju grafiks pa dienām un laikiem ir zināms. Komanda ir gatava dalībai. 

NOLEMJ: 

Deleģēt Kristīni Vederņikovu un Vladimiru Belovu dalībai IFBB Pasaules čempionātā junioriem un 

masteriem. Apstiprināt izvirzītos sportistus izlases sastāvam. 

 

PUNKTS NR.6: 

K.Vederņikova informē, ka otrs antidopinga seminārs notiks 2017.gada 2.novembrī, plkst.16:00, Valsts sporta 

medicīnas centra telpās, Raiņa bulvārī 27, Rīgā. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai un aicināt visus licencētos sportistus uz semināru 2017.gada 2.novembrī. 

 

PUNKTS NR.7: 

K.Vederņikova informē, ka šogad plānots vēl vairāk popularizēt fit model 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 daudz vairāk 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 13.septembrī un fināls 2017.gada 

19.novembrī. 

 

 

 

Sēdes vadītāja:        K.Vederņikova 

 

 

 

Protokolēja:        K.Kūmiņa 


