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Darba kārtībā:
1. Par komandas startu IFBB Pasaules čempionātā fitnesā Belostokā, Polija.
2. Par 2016.gada novērtējumu un jaunu sportistu kvalifikācijas prasībām dalībai sacensībās
apstiprināšanu.
3. Par ielūgumu federācijas sportistu paraugdemonstrējumam Studio69 Global Fitness svinīgajā
pasākumā š.g. 2.decembrī.
Par 1.punktu.
K.Vederņikova informē, ka Latvijas izlase no 11.novembra līdz 14.nvembrim ņēma dalību IFBB
Pasaules čempionātā fitnesā, kas notika Polijas pilsētā Belostoka.
Latvijas bikini fitnesa sportistēm šoreiz neizdevās sasniegt labākos savus sezonas rezultātus.
Konkurence katrā kategorijā bija izteikti sīva, 25-44 sportistes katrā kategorijā. Labākā no
LBFBF komandas Kristīne Indriča ierindojās 15.vietā kategorijā bikini fitness +172cm.
Arī Elvis Rudbahs, mens physique pārstāvis neuzrādīja labu rezultātu, un neiekļuva top 15.
Sākot ar 2017.gadu IFBB ir paredzējusi vairāk kategoriju gan bikini fitnesa, gan mens physique
sporta disciplīnās. Jācer, ka situācija mainīsies, un sportistu skaits kategorijās nepārsniegs 25-30
sportistus.
NOLEMJ:

Informāciju pieņemt zināšanai, atbalstīt un motivēt labākos sportistus sagatavošanas posmā
sacensībām ārpus Latvijas, izlikt rezultātus www.ifbb.lv mājas lapā.
Par 2.punktu.
K.Vederņikova informē, ka pēc IFBB Pasaules čempionāta un visas sezonas sportistu startiem
kopumā LBFBF ir izvērtējusi sportistu dalību sacensībās, sasniegtos rezultātus un nonākusi pie
slēdziena, ka ir jāmaina procedūra, kā tiek sportisti pielaisti pie dalības Starptautiskajās
sacensībās. K.Vederņikova piedāvā izstrādātās kvalifikācijas prasības, izstāsta katra punkta
pamatotību un iesaka tās ieviest sākot jau ar 2017.gadu.
NOLEMJ:

Apstiprināt LBFBF sportistu kvalifikācijas prasības un informēt tuvākajā kopsapulcē visus
sportistus un trenerus par jauniem noteikumiem, izlikt dokumentu www.ifbb.lv mājas lapā.
Par 3.punktu.
K.Vederņikova informē, ka federācija ir saņēmusi ielūgumu uzstāties Global Fitness kluba
svinīgajā pasākumā ar paraugdemonstrējumu. Tradicionāli federācijas sportistes ņem dalību šaja
pasākumā, un arī 2016.gada pasākums nebūs izņēmums. Ir jāpopularizē ne tikai federācija un
sporta veids, bet arī veselīgs dzīvesveids ārpus sacensību zonas, proti dažādos sporta, kultūras un
svinīgos pasākumos.
NOLEMJ:

Apzināt visus sportistus un apstiprināt federācijas dalību pasākumā.
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