
KOMUNIKAT NR 7/11 
 

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA MISTRZOSTWA E UROPY 
JUNIORÓW I WETERANÓW W KULTURYSTYCE I FITNESS  
ALCALA DE HENAREZ, 24- 27 czerwca 2011 (nowa data)  

 
 

Prezydium PZKFiTS postanowiło, że eliminacje do reprezentacji Polski na  
Mistrzostwa Europy Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness odbędą się przy 
okazji zawodów „HERKULES-2011” w Kunicach, w dniu 14 maja 2011 r. 

 
Miejsce zawodów: Gminny O środek Kultury i Sportu w Kunicach ,  

ul. Słoneczna 11,  woj. Dolnośląskie, 4 kilometry od Legnicy, dojazd komunikacją 
MPK (linia nr 10) oraz mikrobusami z dworca PKP w Legnicy. Pełen Regulamin tych 
zawodów jest dostępny na stronie internetowej PZKFiTS.  

Zgłoszenia do udziału w zawodach i eliminacjach prz yjmuje: 
 Jacek Stacewicz  (76) 8575-477, 0603 791-220; gokis.kunice@plusnet.pl 

 
 
 Wszyscy kandydaci do reprezentacji musz ą wziąć udział w specjalnych 
rundach eliminacyjnych , które będą rozegrane pod koniec zawodów. Wszyscy 
zawodnicy powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości z wpisana datą urodzenia, 
Licencję PZKFiTS, stroje startowe i nagranie do programu dowolnego.  
Stosowanie kosmetyków samoopalających nie jest wymagane.  
 Jeśli w jakiejś kategorii będzie tylko jeden kandydat do reprezentacji, musi on 
wyjść na scenę w stroju startowym i zaprezentować się w rundzie oceny sylwetki. 
Trener kadry narodowej juniorów i weteranów, Leszek Michalski, może poprosić 
zawodników / zawodniczki o wykonanie programu dowolnego, jeśli uzna to za 
niezbędne.  
 
Szczegółowych informacji w sprawie eliminacji udzie la:  
- Trener kadry juniorów i weteranów Leszek Michalski  (0-697 613-661),  
e-mail: (leszek-michalski@wp.pl)  
 

Fitneski sylwetkowe oraz kulturyści mogą także wystartować w kategoriach 
open i walczyć o nagrody finansowe i rzeczowe. 

 
 Na podstawie tych eliminacji, trener kadry zaproponuje skład Drużyny A  
i Drużyny B, który zostanie rozpatrzony przez Prezydium PZKFiTS.  
 
 Juniorzy i weterani, którzy wystartowali na Mistrzostwach Polski w 
Częstochowie a z jakichś przyczyn nie będą mogli przyjechać na eliminacje, mogą 
ubiegać się o miejsce w reprezentacji, ale pierwszeństwo będą mieli Ci zawodnicy, 
którzy wystartują na eliminacjach w Kunicach. 
 
mgr inż. Andrzej Michalak 
Wiceprezes PZKFiTS 

 
 
Kategorie obowiązujące na Mistrzostwach Europy Juniorów i Weteranów: 



 
GRUPA  KONKURENCJA  KATEGORIA  DRUśYNA A DRUZYNA B 

Juniorki  Kulturystyka  wszechwag  1 1 

Juniorzy  Kulturystyka 
klasyczna open  1 1 

Juniorzy  Kulturystyka  do 75 kg  
2 2 

Juniorzy  Kulturystyka  powy żej 75 kg  
Juniorki  Fitness  do 163 cm  

2 2 
Juniorki  Fitness  powy żej 163 cm  
Juniorzy  Fitness  Open 1 1 

Juniorki  Fitness 
sylwetkowe do 163 cm  

2 2 
Juniorki  Fitness 

sylwetkowe powy żej 163 cm 

Weteranki 
Fitness 
sylwetkowe 
powy żej 35 lat 

open  1 Bez limitu 

Weteranki  Kulturystyka,  
powy żej 35 lat wszechwag 1 Bez  

limitu 

Weterani  Kulturystyka,  
wiek 40- 49 lat  do 70 kg 

7 Bez limitu  

Weterani  Kult urystyka,   
wiek 40- 49 lat  do 80 kg  

Weterani  Kult urystyka,   
wiek 40- 49 lat  do 90 kg  

Weterani  Kult urystyka,   
wiek 40- 49 lat  powy żej  90 kg  

Weterani  
Kult urystyka,   
wiek 50- 59 lat  do 80 kg  

Weterani  Kulturystyka,  
wiek 50- 59 lat  powy żej  80 kg  

Weterani  Kulturystyka,  
powy żej 60 lat  wszechwag  

Weterani  
Kulturystka 
klasyczna,  
powy żej 40 lat 

open 1 Bez limitu 

Mężczyźni Kulturystyka na 
wózkach open 1 1 

 
 
  
 
  
 

 
 
  


