
KOMUNIKAT NR 7/2012 
 

SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA  
MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET – BIAŁYSTOK 2012 

 
 
Reprezentacja Polski na te Mistrzostwa składa się z Drużyn, A, B i C. Została 
powołana na podstawie eliminacji w Strzegomiu, dn. 22.09.2012 r: 
 
Drużyna A (udział na koszt PZKFiTS): 
 
- Fitness sylwetkowe: 
158 cm: Dorota GALIŃSKA – Violetta Bydgoszcz 
163 cm: Anna SZCZOTKA – Euro Gym Jaworzno 
168 cm: Katarzyna KOZAKIEWICZ-KOWALIK – Maniac Gym Białystok 
168 cm: Natalia GACKA - Violetta Bydgoszcz 
 
- Bikini fitness: 
163 cm: Ewa ZEGAN – Olimp Zabrze 
168 cm: Anna DZIEKAN – Integracja Tarnobrzeg 
+168 cm: Małgorzata MĄCZYŃSKA – Anmar Warszawa 
 
- Kulturystyka kobiet: 
55 kg: Joanna KRUPA – Olimp Zabrze 
+55 kg: Ewa SĘDKOWSKA – Paco Lublin 
 
- Fitness mężczyzn: 
Open: Mariusz LEWANDOWSKI - Violetta Bydgoszcz 
 
Drużyna B (udział na koszt własny – pakiet po zniżkowej cenie 300 EUR): 
 
- Fitness sylwetkowe: 
158 cm: Olga WERNEROWSKA – Violetta Bydgoszcz 
158 cm: Anna KOWALSKA – Olimp Radom 
168 cm: Alina PETTKE  – Efekt Toruń 
168 cm: Beata YARO-KONIECKA – Efekt Toruń 
 
- Bikini fitness: 
163 cm: Barbara DOMAGAŁA - Violetta Bydgoszcz 
163 cm: Kornelia PIETRZYK – Atlas Jasło 
 
- Fitness mężczyzn: 
Open: Paweł ŻEREBIECKI – Aplauz Warszawa 
 
Drużyna C (udział na koszt własny – pakiet po zniżkowej cenie 300 EUR): 
 
- Fitness sylwetkowe: 
168 cm: Joanna UCIŃSKA – Violetta Bydgoszcz  
+168 cm: Bernadeta MARCJAN – Paco Lublin 
 



Przy ustalaniu składu drużyn obowiązywała zasada IFBB, że w Drużynie A nie może 
być więcej niż dwie zawodniczki w jednej kategorii.  
Zawodniczki z Drużyn B i C proszone są o jak najszybsze potwierdzenie lub 
odwołanie swojego udziału w Mistrzostwach na adres trenera kadry Bogdana 
Szczotki: bogdan.szczotka@gmail.com Prosimy też zgłaszać do trenera, kto z kim 
chce dzielić pokoje w Hotelu Gołębiewski w czasie trwania Mistrzostw.  
 
Kierownictwo reprezentacji: 
Wiceprezes PZKFiTS: Andrzej MICHALAK 
 
Trener: 
Trener kadry narodowej: Bogdan SZCZOTKA 
 
Działacze – opiekunowie drużyn B i C: 
Bogdan KASZUBA – opiekun koordynator 
Katarzyna MATELLA 
 
Sędziowie pracujący w panelu: 
Mariola FILLEBORN 
Bogdan KASZUBA 
Arkadiusz KEMPIŃSKI  
Violetta PRYŁOWSKA 
 
Sędzia sekretariatu: 
Jan LEWANDOWSKI 
 
Sędzia nagrań: 
Katarzyna MATELLA  
 
Spiker: 
Andrzej MICHALAK 
 
Pozostałe istotne szczegóły: 
 
Drużyna A 
 
Zawodniczki i zawodnicy zakwalifikowani do Drużyny A uczestniczą w 
Mistrzostwach na koszt PZKFiTS. Zakwaterowanie w Hotelu Gołębiewski.  
 
Drużyny B i C 
 
Drużyny B i C wykupują zniżkowy pakiet w wysokości 300 EUR (dla zawodników 
zagranicznych wynosi on 400 EUR), który uwzględnia wpisowe (200 EUR na rzecz 
IFBB) oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania Mistrzostw.  
W przypadku wyboru pokoju jednoosobowego, cena pakietu wynosi 350 EUR. 
Zakwaterowanie w Hotelu Gołębiewski, zapewniony dowóz do hali zawodów. 
Zwrotny depozyt hotelowy obowiązujący każdego zawodnika wynosi 200 PLN. 
 
Zbiórka całej ekipy w dniu 5 października (piątek) o godz. 13:00 w Hotelu 
Gołębiewski. Zawodniczki powinny być przygotowane na uiszczenie 
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obowiązujących opłat, które pozbierają trenerzy i dalej oni będą załatwiać wszelkie 
formalności. Przypomina się o wzięciu ze sobą do Białegostoku paszportów lub 
innych dokumentów z dokładną datą urodzenia i zdjęciem oraz dwóch nagrań 
CD z podkładem muzycznym. W fitness sylwetkowym i bikini fitness grubość 
podeszwy pantofla nie może przekraczać 7 mm. Dokładnie sprawdzić, bo bywa z 
tym różnie. 
 
Każda zawodniczka musi mieć wykupioną Licencję Zawodnika IFBB. Te 
zawodniczki, które jej jeszcze nie mają, powinny przywieźć do Białegostoku zdjęcie 
paszportowe oraz być przygotowaną do zapłaty 30 EUR na rzecz IFBB. Jest to 
opłata roczna, a więc jeśli któraś ma Licencję IFBB, ale nie startowała w tym roku 
zagranicą, także musi ją opłacić. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem IFBB, na zawodach nie wolno stosować bronzerów 
ścieralnych. Opaleniznę trzeba uzyskać wcześniej, stosując samoopalacze lub 
podobne techniki. Na Mistrzostwach (od piątku) będzie specjalne stoisko do 
barwienia skóry nowoczesnymi metodami, prowadzone przez Roberta 
Piotrkowicza i jego zespół. Będzie to brązowienie natryskowe oficjalnym 
kosmetykami IFBB firm Jan Tana i Protan. Usługa brązowienia pistoletami 
natryskowymi będzie dostępna dla zawodników podczas weryfikacji w hotelu. Firma 
zajmująca się brązowieniem (Polishproteam.pl) będzie do dyspozycji wszystkich 
chętnych już przed weryfikacją. Przybliżony koszt brązowienia to 100 PLN. 
Informacje, zapisy, rezerwacja miejsc pod numerami telefonów: 604 414 123 oraz 
604 575 151 lub mailowo: amartus@tlen.pl  
 
 
Zawodnicy, sędziowie i pozostałe osoby z reprezentacji Polski proszeni są o 
niezwłoczne przesłanie e-mailem na adres: maniacgym@maniacgym.pl swojego 
zdjęcia twarzy do identyfikatora osobistego, który nosi się w czasie trwania 
mistrzostw. 
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