Biedrības „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija”
Valdes sēdes protokols Nr.2
Rīgā
2016.gada 11.martā

Sēdes vadītājs: K.Vederņikova
Sekretāre: A.Titova
Piedalās: V.Belovs, I.Liepiņa, A.Visockis
Darba kārtībā:
1. Par gatavošanos IFBB Atklātajam Latvijas čempionātam.
2. Par federācijas un sportistu popularizēšanas iespējām.
3. Par dalību IFBB Eiropas čempionātā 2016.
4. Par IFBB Latvija fitnesa projekta aktivitātēm un gaitu.
5. Par sportistes Vanesas Belovas uzaicinājumu dalībai IFBB Starptautiskajā turnīrā „Baikal
Championships” 2016.gada augustā.
Par 1.punktu.
K.Vederņikova informē par gatavošanās procesu sacensībām, par tehnikas, inventāra, personāla
nodrošinājumu sacensībām, par izmaksām kausiem, medaļām, reklāmas izdevumiem, par masu
mediju piesaistīšanu. V.Belovs, Ai.Visockis, K.Vederņikova – diskusija par ārvalstu sportistu
izmitināšanu, vīzu noformēšanu Krievijas un Ukrainas sportistiem, kategoriju secību un laikiem,
tehniskiem un organizatoriskiem jautājumiem. K.Vederņikova iepazīstina ar 2016.gada IFBB
Atklātā Latvijas čempionāta nolikumu, kas tiks publicēts mājas lapā www.ifbb.lv, facebook
sociālajā portālā piecās IFBB Latvija lapās, un izsūtīts citu valstu federācijām, kā arī informē par
paredzamo dalībnieku skaitu, kas šogad būs īpaši liels. Tiek plānots sagaidīt līdz 180 sportistu
dalībai sacensībās. Tiek diskutēts par transporta nodrošinājumu, fotogrāfu skaitu, medijiem,
pasākumā iesaistītajām personām, pieaicinātiem VIP viesiem.
NOLEMJ:

Informāciju pieņemt zināšanai, apstiprināt pienākumu sadalījumu.
Par 2.punktu.
K.Vederņikova informē par izveidotajām federācijas lapām facebook sociālajā portālā – IFBB
Latvia team, IFBB Latvia Fitness Projects, IFBB Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa
federācija, IFBB Latvija Bikini Fitnesa Studija, Latvian Fitness girls, par šo lapu administrēšanu
un popularizēšanu, aktuālākās informācijas regulāru izvietošanu. Visi vadošie federācijas
sportisti ir izveidojuši savus profilus facebuka lapā. Tadejādi federācija var reklamēt gan savas
aktivitātes, gan sportistu sasniegumus. Tāpat arī vadošajiem sportistiem ir izveidotas savas lapas
sociālajā vidē – facebook un instagramā.
NOLEMJ:

Izvietot vairāk foto, video, informāciju par LBFBF, par sacensībām, semināriem u.c.aktuālajiem
jaunumiem saistītiem ar fitnesa sporta veidiem Latvijā un pasaulē.
Par 3.punktu.
K.Vederņikova informē, ka Latvijas izlase ir apstiprinājusi dalību IFBB Eiropas fitnesa
čempionātā un Eiropas junioru un masteru čempionātā bodibildingā, fitnesā, bodifitnesā un
bikini fitnesā, kas 2016.gadā notiks Santa Susannā, Spānijā (04.05. – 09.05.). Latvijas izlasi

sacensībās pārstāvēs federācijas prezidente Kristīne Vederņikova, viceprezidents Vladimirs
Belovs (abi IFBB Starptautiskās kategorijas tiesneši), juniore Vanesa Belova (fitnesa sporta
veids), fitnesa sportiste Marina Zvančuka, bikini fitnesa sporta veida pārstāves Irina Mihailova,
Laura Kalniņa, Solvita Šellare, Kristīne Indriča, Aleksandra Mikucka, bodibildinga sporta veida
pārstāvis Aivars Visockis, klasiskā bodibildinga pārstāvis Edžus Priedītis, mens physique
sportists Elvis Rudbahs. Sacensības ilgs 6 dienas, kategoriju grafiks pa dienām un laikiem ir
zināms, komanda ir gatava dalībai.
NOLEMJ:

Deleģēt K.Vederņikovu un V.Belovu dalībai IFBB Eiropas čempionātā, apstiprināt izvirzītos
sportistus izlases sastāvam.
Par 4.punktu.
K.Vederņikova informē par to, IFBB Latvija fitnesa projekts „Fit Model Latvija 2016” norit
veiksmīgi, kopējais dalībnieku skaits 22. Foto un video reportāžas, informācija par projekta gaitu
un aktivitātēm tiek regulāri atspoguļota medijos, internetā, sociālajos tīklos. Pasākums ir
interesants, populārs un ar katru nedēļu iegūst lielāku atsaucību sabiedrībā. Aktīvi sadarbojamies
ar MyFitness sporta klubu tīklu.
NOLEMJ:

Informāciju pieņemt zināšanai, veikt mārketinga pasākumus projekta fināla reklamēšanai.
Par 5.punktu.
K.Vederņikova informē, ka Latvijas federācija ir saņēmusi oficiālu ielūgumu fitnesa sportistes
Vanesas Belovas dalībai IFBB Starptautiskajā turnīrā Irkutskā, Krievija. Sportiste ir
apstiprinājusi dalību IFBB Baikal Championships, kuras notiks no 2016.gada 4.augusta līdz
8.augustam ieskaitot Krievijas pilsētā Irkutska.
NOLEMJ:

Deleģēt K.Vederņikovu un sportisti Vanesu Belovu dalībai IFBB Baikal Championships 2016.
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