Biedrības „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija”
Valdes sēdes protokols Nr.5
Rīgā
2016.gada 12.augustā
Sēdes vadītājs: K.Vederņikova
Sekretāre: K.Brokāne
Piedalās: A.Visockis, V.Belovs
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas sportistu atlasi un komandas startu IFBB Arnold Classic Europe 2016 turnīrā.
2. Par Latvijas komandas startu IFBB EVLS Europe 2016 turnīrā Prāgā, Čehija.
3. Par dalību Rīgas sporta nakts pasākumā 17.septembrī.
Par 1.punktu.
K.Vederņikova informē, ka federācijas sportisti tiek atlasīti uz IFBB Starptautiskajām
sacensībām pēc Latvijas čempionāta un citu sacensību rezultātiem, sportiskās formas uz
pirmssacensību brīdi. Tiek norādīts, ka sagatavošanas posmā jāveltī īpaša nozīme sportista uztura
režīmam, treniņu intensitātei un slodzei, sportista prezentācijas spējām. Latvijas izlase ar
panākumiem tiek pārstāvēta Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās, un ir jāturpina augstu
sasniegumu sporta attīstīšana un rezultātu uzrādīšana, īpaši veltot uzmanību sieviešu sporta veidu
disciplīnām.
Atlasei uz IFBB Arnold Classic Amateur turnīru, kas notiks no 22.09 – 26.09 Barselonā, Spānija,
ir jābūt stingrai, ņemot vērā sportistu rezultātus. Plānotais komandas sastāvs – Vanesa Belova,
Solvita Šellare, Ramona Buliņa, Nikoletta Suncova, Jevgēnija Soldatenko, Kristīne Indriča,
Daira Purmale, Evita Reina Beņķe, Santa Liepiņa, Ivanda Andriksone.
NOLEMJ:

Deleģēt K.Vederņikovu un V.Belovu, apstiprināt 10 sportistus dalībai IFBB Arnold Classic
Amateur 2016.
Par 2.punktu.
K.Vederņikova atgādina, ka federācijas sportisti tiek atlasīti uz IFBB Starptautiskajām
sacensībām pēc Latvijas čempionāta un citu sacensību rezultātiem, sportiskās formas uz
pirmssacensību brīdi. Tiek norādīts, ka sagatavošanas posmā jāveltī īpaša nozīme sportista uztura
režīmam, treniņu intensitātei un slodzei, sportista prezentācijas spējām. Latvijas izlase ar
panākumiem tiek pārstāvēta Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās, un ir jāturpina augstu
sasniegumu sporta attīstīšana un rezultātu uzrādīšana, īpaši veltot uzmanību sieviešu sporta veidu
disciplīnām.
Atlasei uz IFBB Olympia Amateur Europe turnīru, kas notiks no 30.09 – 2.10 Prāgā, Čehija ir
izvirzītas Solvita Šellare un Jevgēnija Soldatenko (abas bikini fitness kategorijas pārstāves).
NOLEMJ:
Deleģēt K.Vederņikovu un apstiprināt J.Soldatenko un S.Šellari dalībai IFBB Olympia Amateur
Europe 2016.
Par 3.punktu.
K.Vederņikova iepazīstina ar vēstuli saņemto no Rīgas sporta nakts pasākuma organizatoriem ar
ielūgumu pārstāvēt LBFBF federāciju – pasākumā „Sportistu gājiens”, kas notiks
š.g.17.septembrī.
NOLEMJ:
Apzināt visus sportistus un apstiprināt federācijas dalību pasākumā.
Sēdes vadītāja:
Protokolēja:

K.Vederņikova
K.Brokāne

