Biedrības „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija”
Valdes sēdes protokols Nr.1
Rīgā
2016.gada 21.janvārī
Sēdes vadītājs: K.Vederņikova
Sekretāre: A.Titova
Piedalās: V.Belovs, A.Visockis
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas ikgadējo svinīgo apbalvošanas
pasākumu un sportistu kopsapulci.
2. Par 2016.gada IFBB Starptautisko kalendāru, nacionālo un starptautisko sacensību
saskaņošana.
3. Par IFBB Latvija fitnesa projekta organizēšanu jaunajā IFBB disciplīnā 2016.gada pavasarī.
4. Par IFBB Rīgas kausu bikini fitnesa, mens physique un fit model sporta veidos.
5. Par IFBB Atklātā Latvijas čempionāta organizēšanu Rīgā.
6. Par federācijas izglītojošo semināru organizēšanu tekošajā gadā.
Par 1.punktu.
K.Vederņikova informē par ieplānoto sapulci un Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa
federācijas labāko sportistu apbalvošanas pasākumu, kas notiks š.g. 5. februārī Olimpiskajā
Sporta centrā, Grostonas ielā 6b. Sportistu nominēšana notiks 5 kategorijās - fitness jaunieši un
fitness pieaugušie, bikini fitness, bodibildings un mens physique vīriešiem. K.Vederņikova
ierosina apbalvot sportistus pēc izstrādātās sportistu reitinga tabulas, pēc kuras tiek vērtēti
sportistu sasniegumi sacensībās pēc nozīmības (IFBB Pasaules čempionāti, Eiropas čempionāti,
Latvijas čempionāti, Pasaules kausa posmi, Olympia turnīri, Arnold Classic turnīri utt.).
V.Belovs papildina par nepieciešamību apbalvot ar atzinības diplomiem tās personas, kuras ir
ieguldījušas spēkus un zināšanas federācijas attīstībā un fitnesa sporta veidu popularizēšanā
2015. gadā - sportistus, trenerus un tiesnešus. K.Vederņikova atbalsta priekšlikumu uzaicināt uz
svinīgo gada apbalvošanu visus interesentus, kuri vēl nav federācijas sastāvā, bet izrāda interesi
dalībai sacensībās Latvijā un pasaulē. Sapulces laikā tiek nominēti sportisti kategoriju
apbalvošanām.
NOLEMJ:

Apstiprināt Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas nominētos sportistus
svinīgai apbalvošanai un apstiprināt 5.februāra pasākuma norises dienas kārtību.
Par 2.punktu.
K.Vederņikova informē par IFBB sacensību kalendāru 2016. gadam, kas ir piejams IFBB mājas
lapā www.ifbb.com. Kalendārs ir visam gadam, ar pavasara un rudens sezonas lielāko sacensību
norises vietām un laikiem, tai skaitā informācija par IFBB Eiropas čempionātu sievietēm un
vīriešiem, kā arī informācija par junioru sacensībām, Arnold Classic turnīriem, Olympia
Amateur turnīriem utt. Saskaņojot ar IFBB kalendāru sākas diskusija par ikgadējā IFBB Latvijas
čempionāta pieaugušajiem un jauniešiem rīkošanas datumu, IFBB Rīgas kausa organizēšanu un
Starptautiskā turnīra „Rīgas Pērle 2016” datumiem. K.Vederņikova apstiprina, ka IFBB Latvijas
čempionāts tradicionāli notiks Studio69 Koncerta zālē, Rīgā. Pasākuma datums – 24.aprīlis,
svētdiena. Tāpat tiek ierosināts rudens sezonā organizēt piekto pēc kārtas IFBB Starptautisko
Latvijas kausu „Rīgas Pērle” starp pieaugušajiem, junioriem, jauniešiem un bērniem sporta
veidos: fitness, bikini fitness, bodifitness, klasiskais bodibildings, mens physique un fit model
kategorijās.
NOLEMJ:

Apstiprināt Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas sacensību kalendāro plānu
2016.gadam, iekļaujot IFBB Latvijas čempionātu, IFBB Rīgas kausu, Mevigym kausu un „Rīgas
Pērle 2016” organizēšanu Latvijā.
Par 3.punktu.
K.Vederņikova sniedz informāciju par 2016.gada IFBB fitnesa projekta organizāciju un ar to
saistītām aktivitātēm, par to, ka šogad plānots vēl vairāk popularizēt fit model disciplīnu.
Federācija uzņemas lielu pienākumu un atbildību projekta veiksmīgai popularizēšanai,
plānošanai un organizēšanai. Sākas diskusija par atlases kārtību, sadarbības turpinājumu ar
MyFitness, Change Latvija, Mangaļi u.c. atbalstītājiem, norises vietu un organizēšanas
pasākumiem. Projekta gaitā ir ieplānotas daudzas un dažādas treniņu aktivitātes, kā arī uztura un
treniņu semināri, fotosesijas, video reportāžas. Diskusija par reklāmu soc.tīklos, radio un
sadarbību ar TV. Izejot no sacensību kalendāra, tiek diskutēts par projekta finālu, kas varētu
notikt IFBB Latvijas čempionāta ietvaros. Tiek saskaņots sagatavošanas pasākumu plāns,
programma, aktivitātes, darba grupa u.c.
NOLEMJ:
Apstiprināt IFBB Latvija Fitnesa projekta datumus, sākums 10.februārī un fināls 24.aprīlī.
Par 4.punktu.
K.Vederņikova informē par to, IFBB Rīgas kauss notiks Mevigym sporta klubā 2016.gada
10.aprīlī. Sacensībās tiks pārstāvētas bikini fitnesa, fit model un mens physique kategorijas.
Informācija par sacensībām tiks izvietota visos soc.tīklos, projekta lappusē, vadošajos portālos,
radio un sportacentrsTV kanālos.
NOLEMJ:
Informāciju pieņemt zināšanai, veikt mārketinga pasākumus turnīra reklamēšanai.
Par 5.punktu.
K.Vederņikova informē par nepieciešamību organizēt ikgadējo IFBB Atklāto Latvijas
čempionātu Rīgā, tradicionāli Studio69 Koncerta zāles telpās.
K.Vederņikova informē par to, ka iepriekšējie Latvijas čempionāti ir notikuši ar daudzu Eiropas
valstu labāko sportistu dalību, kas ir cēlis turnīra prestižu un interesi par sacensībām. Tādas
valstis kā Lietuva, Igaunija, Krievija, Ukraina, Lielbritānija un Polija jau tradicionāli ņem dalību
Latvijas čempionātā. Šogad plānots vērienīgs turnīrs ar dzīvo translāciju sportacentrsTV portālā.
Ir ieplānots pārstāvēt sacensībās visas bodibildinga un fitnesa sporta veidu disciplīnas, kā arī
iekļaut sacensībās „Fit Model Latvija 2016” projekta noslēgumu. V.Belovs, A.Visockis –
diskusija par tiesnešu sastāvu, darbiniekiem, organizēšanas pasākumu plānu pirms sacensībām,
sacensību laikā un pēc sacensībām.
NOLEMJ:

Apstiprināt IFBB Atklāto Latvijas čempionātu 2016.gada 24.aprīlī, Rīgā, Latvija. Nozīmēt
LBFBF prezidenti Kristīni Vederņikovu par atbildīgo personu sacensību koordinēšanā.
Par 6.punktu.
K.Vederņikova informē, ka LBFBF plāno organizēt ne mazāk kā 6-7 izglītojošos treneru un
tiesnešu seminārus, kā arī seminārus sportistiem un antidopinga seminārus 2016.gadā. Tiek
sagatavots semināra pasākumu plāns ar iespējamiem norises datumiem, tēmām un vietām.
Pirmais seminārs jau ir apstiprināts uz 30.janvāri ar vieslektoru no Igaunijas dalību.
NOLEMJ:
Apstiprināt LBFBF semināru plānu 2016.gadam.
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