
KOMUNIKAT PZKFiTS 17/2014 

REPREZENTACJA POLSKI NA MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW  

I WETERANÓW – MORELIA, MEKSYK, 03-06.10.2014 

Na podstawie eliminacji przeprowadzonych na zawodach „Kamienna Rzeźba” w 
Strzegomiu, trener kadry zaproponował skład reprezentacji Polski na tegoroczne 
Mistrzostwa Świata Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness, które odbędą się 
w mieście Morelia w Meksyku w dniach 03-06 października br. 

PZKFiTS zatwierdził następujący skład reprezentacji: 

Drużyna A: 

1. Piotr Borecki (Olimp Zabrze)  kulturystyka jun. +75 kg 
2. Adrian Cyronek (TKKF Lidzbark Warmiński)   kulturystyka klas. jun. open 
3. Iwona Kowalska (Violetta Bydgoszcz) bikini fitness jun. 160 cm 
4. Mieczysław Nowacki (Olimp Zabrze) kulturystyka klas. wet. +50 lat 
5. Bogdan Nowakowski (MTKF Lidzbark Warmiński) kulturystyka klas. wet. 40-49 lat 
6. Katarzyna Kozakiewicz (Maniac Gym Białystok) fitness sylwetkowe 35-44 lata     
7. Joanna Ucińska (Violetta Bydgoszcz) fitness sylwetkowe 35-44 lata     
8. Sebastian Szmyt (Winogrady Poznań) kulturystyka wet. 40-49 lat, 90 kg           

  
Drużyna B: 
Prawo startu w Drużynie B wywalczyli: 

1. Adam Zając (Aplauz Warszawa)* męska sylwetka jun. +175 cm 
2. Rafał Kiełkiewicz (Black&White Ostrowiec Św.) kulturystyka klas. jun. open 
3. Tomasz Kopeć (Start Strzegom) kulturystyka klas. jun. open 
4. Piotr Nowotarski (Olimp Zabrze)* kulturystyka jun. +75 kg 
5. Łukasz Raróg (Olimp Zabrze)* męska sylwetka jun. +175 cm 
6. Paula Mocior (Spa Orkana Lublin)* bikini fitness jun. 160 cm 
7. Żaneta Szlęzak (Black&White Ostrowiec Św.)* bikini fitness jun. +166 cm 

* - ci zawodnicy płacą tylko wpisowe 150 EUR zamiast pełnego pakietu pobytowego. 
 
Juniorzy w Drużynie A jadą na koszt PZKFiTS. Juniorzy w Drużynie B oraz wszyscy 
weterani jadą na koszt własny. 
Wpisowe dla weteranów w Drużynie A wynosi 200 EUR. Juniorzy i weterani w 
Drużynie B wykupują pakiet pobytowy w wysokości 450 EUR, który już zawiera w 
sobie wpisowe. Do tego trzeba mieć 100 EUR na zwrotny depozyt hotelowy oraz 30 
EUR na opłatę Licencji IFBB (jeśli się w tym roku jeszcze nie startowało na 
zawodach międzynarodowych). Orientacyjny koszt biletu lotniczego do Mexico City: 
4000 zł (na 14.09.2014).  
 
UWAGA:  Wszyscy muszą podsiadać Paszport z datą ważności co najmniej do 
06.04.2015 r. (6 miesięcy od daty zawodów). 
 



Szczegóły dotyczące podróży lotniczej zostaną podane później. W tej sprawie należy 
kontaktować się z biurem PZKFiTS (22 550 -0967). 
Przyloty na lotnisko Benito Juarez International Airport w Mexico City. Tam 
uczestnicy zostaną powitani przez organizatorów i zapakowani do autokarów, które 
zawiozą ich do miasta Morelia (300 km). Ta podróż jest na koszt organizatorów. 
Podróż trwa około 4 godzin, autokary będą kursowały co 2 godziny. Autokary będą 
kursowały już od 02.10.2014, ale wtedy trzeba wykupić dodatkowy nocleg w hotelu 
(60 EUR). 
 
Zawody podlegają kontroli antydopingowej (juniorzy), toteż trzeba zwracać baczną 
uwagę, aby nie przyjąć czegoś niedozwolonego, nawet w zwykłej żywności (np. 
geranium). Zabronione też są wszelkie, nawet lekkie, narkotyki (np. marihuana). 
 
Dodatkowe informacje:  
Język w Meksyku: hiszpański 
Waluta: Peso (MXN). 100 MXN = 5,83 EUR. Akceptują główne karty kredytowe. 
Temperatury: 10oC (noc); 25oC (dzień) 
Prąd elektryczny: 110 V / 60 Hz. Gniazdka typu A (dwa płaskie bolce) lub B (dwa 
płaskie bolce plus uziemienie) – takie jak w USA. 
 
Program Mistrzostw: 

03.10.2014 (piątek) – oficjalny dzie ń przyjazdu: 
17:00 – Narada Techniczna 
17:30 – Spotkanie z zawodnikami 
18:30 – Weryfikacja 
20:00 – 23:00 - Kolacja 
  
04.10.2014 (sobota): 
07:00 – 09:00 – Śniadanie  
10:00 – 13:00 – Eliminacje, półfinały i finały – część 1 (Teatr Morelos) 
13:00 – 14:30 – Obiad  
15:00 – 20:00 – Eliminacje, półfinały i finały – część 2 (Teatr Morelos) 
20:00 – 23:00 – Kolacja (bufet) w hotelu 
 
05.10.2014 (niedziela): 
07:00 – 09:00 – Śniadanie  
10:00 – 13:00 – Eliminacje, półfinały i finały – część 3 (Teatr Morelos) 
13:00 – 14:30 – Obiad  
15:00 – 20:00 – Eliminacje, półfinały i finały – część 4 (Teatr Morelos) 
20:00 – 23:00 – Bankiet pożegnalny 
 
06.10.2014 (poniedziałek): 
06:00 – 12:00 – Wyjazdy  
 
 


