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ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY I MISTRZOSTW ŚWIATA 2014  
W KULTURYSTYCE I FITNESS 

 
W związku z przyjęciem i wdrażaniem nowego systemu eliminacji do reprezentacji 
Polski na Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Świata w Kulturystyce i Fitness, 
PZKFiTS informuje, że: 

1) Eliminacje do Mistrzostw Europy Kobiet i M ężczyzn 2014  (Santa Susanna, 
14-19 maja br.) odbędą się na Mistrzostwach Polski w Kielcach, jeszcze na starych 
zasadach. Po niedzielnych finałach każdej konkurencji zostanie rozegrana kategoria 
open, a bezpośrednio po niej runda eliminacyjna do ME Kobiet i ME Mężczyzn.  
Rundy eliminacyjne zostan ą rozegrane w nast ępujących konkurencjach: 
- Męska sylwetka (w części przedpołudniowej) 
- Kulturystyka klasyczna (w części przedpołudniowej) 
- Fitness sylwetkowe (w części popołudniowej) 
- Bikini fitness (w części popołudniowej) 
- Kulturystyka mężczyzn (w części popołudniowej) 

W konkurencji kobieca sylwetka  nie będzie rundy eliminacyjnej, gdyż jest ona 
rozgrywana jako open i to będzie podstawą do kwalifikowania do reprezentacji. 
Podobnie w fitness kobiet i m ężczyzn  oraz w parach  – wszyscy kandydaci do 
reprezentacji muszą wystartować na Mistrzostwach Polski. Pary mogą być tworzone 
przez kulturystów i kulturystów klasycznych łącznie z fitneskami, fitneskami 
sylwetkowymi i zawodniczkami kobiecej sylwetki. 
 
W rundach eliminacyjnych mog ą wziąć udział: 
- zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w swoich kategor iach  wagowych lub 
wzrostowych na Mistrzostwach Polski  
- byli reprezentanci i reprezentantki Polski na ME lub MŚ, będący aktualnymi 
członkami kadry narodowej, którzy nie będą startowali na Mistrzostwach Polski. 
Mogą oni mieć 2 kg nadwagi w stosunku do kategorii docelowej na ME. Wszyscy 
kandydaci do reprezentacji, którzy jeszcze nigdy przedtem nie byli w składzie 
reprezentacji, muszą najpierw wystartować  
w Mistrzostwach Polski, a potem - jeśli się zakwalifikują - w rudzie eliminacyjnej. 

Przypominamy, że kandydaci do reprezentacji na ME musz ą posiada ć: 
- ważny i aktualny dokument tożsamości (Paszport lub Dowód Osobisty)  
- opłaconą Licencję Zawodnika PZKFiTS na 2014 r  
- ważną Kartę Klubową Zawodnika (trzeba sprawdzić, czy dany klub jest nadal 
pełnoprawnym członkiem PZKFiTS i ma opłaconą składkę członkowską na 2014 r).  
- oraz być członkiem Kadry Narodowej PZKFiTS. 



Na podstawie tych eliminacji, trener kadry narodowej zaproponuje a Prezydium 
PZKFiTS zatwierdzi i poda do wiadomości składy reprezentacji A i B  na wszystkie 
rodzaje Mistrzostw Europy, które tym razem odbędą się łącznie, w hiszpańskim 
kurorcie nadmorskim Santa Susanna pod Barceloną, w dniach 14-19 maja br. 
Członkowie Drużyny A (będzie to około 15 osób) pojadą na koszt PZKFiTS (startowe 
wynosi dla nich 300 EUR). Weterani Drużyny A jadą na koszt własny (pakiet 
pobytowy, w tym startowe i dojazdy z/na lotnisko, kosztuje dla nich 350 EUR). 
Członkowie drużyny B jadą na koszt własny lub sponsorów. Ponieważ okres trwania 
Mistrzostw jest tym razem wydłużony do 6 dni, pakiety pobytowe kosztują więcej niż 
zwykle: 350 EUR w pokoju dwuosobowym, 450 EUR w pokoju jednoosobowym.  
Obejmują one startowe, ale nie obejmują kosztów przejazdu z/na lotnisko (20 EUR w 
każdą stronę).  

Wszyscy członkowie Drużyn A i B muszą być także przygotowani na zwrotny depozyt 
hotelowy w wysokości EUR 100. Wszyscy startujący muszą też być przygotowani na 
roczną opłatę Licencji Zawodnika IFBB (IFBB International Card) w wysokości 30 
EUR, która jest taka sama dla zawodników wyrabiających sobie taką Licencję po raz 
pierwszy. 

2) Eliminacje do Mistrzostw Europy Juniorów i Weter anów 2014 (Santa 
Susanna) odbędą się na Mistrzostwach Polski w Kielcach.  
 
Juniorzy: 
Juniorzy i juniorki w fitness  zobowiązani są do wystartowania na tych 
Mistrzostwach Polski. Rundy eliminacyjne zostaną rozegrane w sobot ę, po 
zakończeniu przedpołudniowej części zawodów w następujących konkurencjach: 
- Juniorki w fitness sylwetkowym 
- Juniorki w bikini fitness  
- Juniorzy w męskiej sylwetce 
- Juniorzy w kulturystyce i kulturystyce klasycznej 
W przypadku juniorek i juniorów w fitness  wystarczy udział w Mistrzostwach 
Polski, gdyż te konkurencje są rozgrywane jako open. 
Juniorzy w kulturystyce i kulturystyce klasycznej  rozgrywają wspólną rundę 
eliminacyjną jako open (tylko zwroty i pozy obowiązkowe, dopuszczalne 2 kg 
nadwagi). Wiek juniorów: 16-23 lata, czyli roczniki od 1991 do 1998. Uwaga: 
zawodnicy startują w eliminacjach w K i w KK  bez brązowienia ciała 
 
Weterani: 
- Weteranki w fitness sylwetkowym i weteranki w bik ini fitness  rozgrywają swoje 
rundy eliminacyjne po juniorach. 
Kategorie wiekowe weteranek: bikini fitness: +35 lat - open, fitness sylwetkowe: 35-
44 lata i +45 lat. 



- Weterani w kulturystyce i kulturystyce klasycznej  rozgrywają wspólną rundę 
eliminacyjną jako open (tylko zwroty i pozy obowiązkowe, dopuszczalne 2 kg 
nadwagi). 
Kategorie wiekowe weteranów: 40-49 lat, 50-59 lat, 60-64 lata, powyżej 65 lat 
(decyduje rocznik). 
 
3) Eliminacje do Mistrzostw Świata 2014  
Przeznaczone są tylko dla zawodników i zawodniczek, którzy nie startowali na 
Mistrzostwach Polski 2014 a są członkami kadry narodowej. Kobiet lub Mężczyzn lub 
Weteranów. Będą przeprowadzone po niedzielnych finałach , na zakończenie 
zawodów. Rozgrywane są bez brązowienia ciała, bez udziału publiczności. Nie 
określa się limitów wagi ciała.  
Przeprowadzone zostan ą w kategoriach open:  
- Fitness sylwetkowe kobiet 
- Bikini fitness kobiet  
- Męska sylwetka 
- Kulturystyka klasyczna mężczyzn (tylko runda oceny sylwetki i umięśnienia) 
- Kulturystyka mężczyzn (tylko runda oceny sylwetki i umięśnienia) 
- Kulturystyka i kulturystyka klasyczna weteranów (tylko runda oceny sylwetki i 
umięśnienia) 
 
Składy reprezentacji A i B na Mistrzostwa Świata w Fitness, Mistrzostwa Świata w 
Kulturystyce, Mistrzostwa Świata w Kulturystyce Klasycznej oraz Mistrzostwa Świata 
Weteranów zostaną podane po powrocie z tegorocznych Mistrzostw Europy, z 
pozostawieniem 1-2 vacatów w każdej Drużynie A.  
 
Na zawodach „Kamienna Rze źba” w Strzegomiu  (13 września br.) zostanie 
rozegrana walka o: 
- miejsca w reprezentacji na Arnold Classic Europe (Madryt, 25-28.09)  
- miejsca w Drużynach A i B na MŚ Juniorów (Mexico City, 03-06.10) 
- obsadzenie vacatów w Drużynie A na MŚ Weteranów (Mexico City, 03-06.10,) 
- obsadzenie vacatów w Drużynie A na MŚ w Fitness (Montreal, 16-20.10) 
 
Na Mistrzostwach Polski Juniorów i Weteranów  (Katowice, 25-26.10) zostaną 
przeprowadzoną eliminacje na: 
- obsadzenie vacatów w Drużynie A na MŚ Mężczyzn w Kulturystyce (Brasilia, 13-17.11) 
 
Na Pucharze Polski ( Mińsk Mazowiecki, 23.11) zostaną przeprowadzoną eliminacje 
na: 
- obsadzenie vacatów w Drużynie A na MŚ w Kulturystyce Klasycznej (Madryt, 05-07.12) 
- miejsca w Drużynach A i B na Puchar Świata (Madryt, 05-07.12) 
- miejsca w Drużynach A i B na ME Kobiet, Mężczyzn i Weteranów 2015 (oprócz juniorów) 
 



W rywalizacji o obsadzenie vacatów w Drużynie A mogą brać udział wszyscy chętni, 
w tym zawodnicy wcześniej zakwalifikowani do Drużyny B. 
 
 Przypominamy, że kandydaci do reprezentacji na Mistrzostwa Świata musz ą 
posiada ć: 
- ważny i aktualny Paszport  
- opłaconą Licencję Zawodnika PZKFiTS na 2014 r  
- ważną Kartę Klubową Zawodnika (trzeba sprawdzić, czy dany klub jest nadal 
pełnoprawnym członkiem PZKFiTS i ma opłaconą składkę członkowską na 2014 r).  
- oraz być członkiem Kadry Narodowej PZKFiTS 
 
Jedynie kandydaci do reprezentacji na Arnold Classic Europe oraz na MŚ w 
Kulturystyce Klasycznej i Puchar Świata IFBB (wszystkie te imprezy odbędą się w 
Hiszpanii) mogą posługiwać się ważnym Dowodem Osobistym.  
Udział w imprezach komercyjnych,  takich jak Arnold Classic i Amatorskie Olympie, 
odbywa się na koszt własny. PZKFiTS nie przewiduje wystawiania na nie Drużyn A. 
Eliminacje mają jedynie na celu sprawdzenie formy kandydatów i ustalenie składu 
reprezentacji. Na tych eliminacjach można mieć 2 kg nadwagi.  
 
Zawodnicy polscy przebywaj ący zagranic ą: 
Wszyscy zawodnicy (krajowi i przebywający zagranicą) ubiegający się o udział w 
reprezentacji Polski muszą być członkami klubu zrzeszonego w PZKFiTS i posiadać 
Licencję Zawodnika PZKFiTS.  
- Jeśli chcą się zakwalifikować do Drużyny A, muszą wziąć udział w eliminacjach. 
- Jeśli chcą się zakwalifikować do Drużyny B, nie muszą startować w eliminacjach, 
ale wejdą do niej tylko wtedy, kiedy limit miejsc w danej kategorii będzie 
niewykorzystany przez zawodników, którzy wzięli udział w eliminacjach. Ponadto, 
muszą być członkami Kadry Narodowej PZKFiTS.  
Jeśli nie są członkami Kadry Narodowej, muszą potwierdzić swoją klasę startem i 
wynikiem w zawodach zagranicznych, np. w kraju, w którym aktualnie przebywają, co 
upoważni ich do wejścia w skład Kadry Narodowej PZKFiTS.  
- Jeśli chcą się zakwalifikować do reprezentacji na zawody bez limitu uczestnictwa 
(Arnoldy, Drużyna B na mistrzostwa weteranów) nie muszą startować w eliminacjach, 
ale muszą być członkami Kadry Narodowej PZKFiTS lub potwierdzić swoją klasę 
startem i wynikiem w zawodach krajowych lub zagranicznych na przestrzeni 
ostatniego roku, co upoważni ich do wejścia w skład Kadry Narodowej PZKFiTS. 
 
Zarząd PZKFiTS 

 


