
KOMUNIKAT PZKFiTS 2/2014 
 

PUCHAR ŚWIATA KOBIET W KIJOWIE – WSZYSTKO PRZEBIEGA NORMALN IE 
 
Kilka dni temu Ukraińska Federacja Kulturystyki i Fitness wydała komunikat 
stwierdzający, że: 
 
„Pomimo złożoności całej sytuacji na Ukrainie, większość międzynarodowych 
zawodów sportowych odbywa się w zaplanowanym miejscu i czasie, i ani jeden 
zawodnik nie wycofał się z uczestnictwa. Stolica Ukrainy, jak zwykle, wita i przyjmuje 
wszystkich odwiedzających i jest również gotowa na spotkanie uczestniczek Pucharu 
Świata Kobiet! 
Codziennie napływają nowe zgłoszenia i spodziewana jest dwukrotnie większa liczba 
uczestniczek niż w roku ubiegłym. Wszyscy sponsorzy i partnerzy tej imprezy 
potwierdzili swoje zaangażowanie i współpracę. Kampania promocyjna rozpocznie 
się wkrótce. Pula nagród na tym turnieju wynosi 54 000 USD!  
Zapraszamy wszystkich do odwiedzin “serca Europy” – Kijowa – posiadającego tytuł 
„Miasta Bohatera”, do udziału w corocznej międzynarodowej imprezie promującej 
sport i piękno - World Ladies Cup !” 

 
KATEGORIE: 

Women's Fitness: 
• Up to 163 cm 
• Over 163 cm 

Women's Bodyfitness: 
• Up to 163 cm  
• Up to 168 cm  
• Over 168 cm 

Women's Bikini Fitness: 
• Up to 163 cm 
• Up to 168 cm 
• Up to 172 cm 
• Over 172 cm 

NAGRODY:  

W każdej kategorii: 

1 miejsce –  2000 USD 
2 miejsce –  1000 USD 
3 miejsce –  800 USD 
4 miejsce –  500 USD 
5 miejsce –  400 USD 
6 miejsce –  300 USD 
 



Mistrzynie w kategoriach open  (bodyfitness, fitness, bikini fitness) otrzymają 
dodatkowe 3000 USD! 

Zawodniczki muszą być zgłoszone przez swoje Federacje Narodowe. 

Termin nadsyłania zgłosze ń mija30 marca 2014 r. 

Startowe: 150 EUR, wpłaca się na weryfikacji. Każda zawodniczka musi okazać 
aktualną i opłaconą na ten rok Licencję Zawodnika IFBB (30 EUR). 

Zakwaterowanie w hotelu „Bratislava”. Ceny noclegów: 

- 30 EUR od osoby/dobę (w pokoju 2- osobowym) 
- 40 EUR od osoby/dobę (w pokoju 1- osobowym) 

MIEJSCE ZAWODÓW: 

Zawody zostaną rozegrane w nowym miejscu – obiekcie wystawowym ACCO 
International – tym samym, w którym odbywały się ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata 
w Fitness: Kiev, ul. Peremohy 40-B. 
 
SKRÓCONY PROGRAM 

Piątek, 11 kwietnia: 
18:30 – Narada Techniczna 
19:00 – Weryfikacja (Hotel Bratislava)  
 
Sobota, 12 kwietnia: 
13:00 - Półfinały 

Niedziela, 13 kwietnia: 
14:00 – Oficjalne otwarcie i finały 
20:00 – Bankiet pożegnalny 

Zawodniczki zdecydowane wziąć udział w tej imprezie proszone są o kontakt z 
biurem PZKFiTS. Udział na koszt własny lub sponsorów. 

Warszawa, 25.03.2014 r 

 

 

 

 

 

 


