
KOMUNIKAT PZKFiTS 18/2014 

REPREZENTACJA POLSKI NA ARNOLD CLASSIC EUROPE  

Na podstawie eliminacji przeprowadzonych na zawodach „Kamienna Rzeźba”  
w Strzegomiu, trener kadry narodowej zaproponował skład reprezentacji Polski na 
tegoroczne zawody Arnold Classic Europe, które odbędą się w Madrycie w dniach 
25-28 września br. 

PZKFiTS zatwierdził następujący skład reprezentacji: 

Drużyna A: 

1. Hanna Garboś (Aplauz Warszawa)  bikini fitness 163 cm 
2. Kinga Grębosz (Aplauz Warszawa) bikini fitness 169 cm 
3. Anna Kisielewicz (Violetta Bydgoszcz) bikini fitness 163 cm 
4. Katarzyna Dwernicka (Violetta Bydgoszcz)  bikini fitness weteranek 
5. Katarzyna Pągowska  fitness sylw. 158 cm 
6. Kinga Szweda (Violetta Bydgoszcz)                fitness sylw. 168 cm 
7. Joanna Ucińska (Violetta Bydgoszcz)   fitness sylw. 168 cm  
8. Piotr Borecki (Olimp Zabrze) kulturystyka  jun. +75 kg 
9. Adam Starzyk (Paco Lublin) kulturystyka klas. 175 cm 

10. Krzysztof Rodkiewicz (Violetta Bydgoszcz)  kulturystyka klas. +180 cm 
11. Paweł Sawicki (Sandow Śrem) kulturystyka klas. +180 cm 
12. Dawid Bukiel (PACO Lublin)  męska sylwetka 175 cm                    
13. Grzegorz Płaczkowski (Olimp Zabrze) męska sylwetka 178 cm 
14. Mariusz Janucik   męska sylwetka 178 cm 
15. Maksymilian Lukas (Violetta Bydgoszcz)       męska sylwetka 184 cm   
16. Jacek Kramek (Warszawskie Centrum Atletyczne)    męska sylwetka +184 cm       
17. Adam Nowacki (Violetta Bydgoszcz) męska sylwetka +184 cm 
18. Łukasz Dojka (Xtreme Fitness Tarnów) kulturystyka 95 kg 

Zawodnicy i zawodniczki sami organizują swoją podróż do Madrytu i z powrotem 
oraz rezerwują hotele we własnym zakresie.  
 
WPŁATA WPISOWEGO – ZMIANA !!! 
Wpisowe wynosi 150 EUR. W związku z zarządzeniem organizatora, w tym roku 
ulega zmianie system wnoszenia opłaty wpisowego na Arnold Classic Europe.  
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zakwalifikowani do reprezentacji Polski na Arnold 
Classic Europe muszą wpłacić równowartość wpisowego w wysokości 660 zł na 
konto PZKFiTS do dnia 18.09.2014 r. Wpisowe zostanie wpłacone przelewem z 
konta PZKFiTS na konto organizatora. Innej możliwości (opłata na miejscu) w tym 
roku nie ma. W związku z tym, kto nie wpłaci wpisowego na konto PZKFiTS w 
podanym terminie zostanie wycofany ze zgłoszenia do zawodów.  
 
MIEJSCE ZAWODÓW 
Tegoroczne zawody Arnold Classic Europe odbędą się w Madrycie w tych samych 
obiektach co w zeszłym roku: 
Palacio de Cristal , Casa de Campo, Avenida de Portugal, Madrid. Dojazd metrem: 



linia 10: stacja “El Lago” i dojście 500 m, linia 6: stacja Alto de Extremadura lub 
autobusami, które będą kursować wahadłowo co 1 godzinę spod oficjalnych hoteli.  

W piątek i sobotę sesje będą rozgrywane równolegle na dwóch poziomach 
(scenach): Mezzanine Floor (parter) oraz Top Floor (I piętro). Prosimy o uważną 
lekturę programu! 

Większość kategorii rozgrywana jest w jednym bloku: półfinał y i finały. Wyj ątek 
stanowi fitness kobiet i m ężczyzn (finały w niedziel ę) oraz open m ężczyzn w 
kulturystyce (tak że w niedziel ę). 

WERYFIKACJA 
Weryfikacja b ędzie prowadzona w czwartek, 25.09.2014, w godz. 10:00 – 20:00 
w Palacio de Cristal (miejsce zawodów). Zawodnicy zgłaszają się na weryfikację 
sami, w zależności od czasu przybycia do Madrytu. Weryfikację będzie prowadził 
m.in. polski sędzia: Jan Lewandowski. Na weryfikację trzeba zabrać: strój startowy, 
Licencję Zawodnika IFBB oraz Paszport.  
- Jeśli ktoś nie ma Licencji IFBB musi mieć ze sobą dodatkowe 30 EUR na jej  
opłacenie plus zdjęcie typu paszportowego.   
- Jeśli ktoś ma Licencję IFBB, ale w tym roku jeszcze nie startował na zawodach 
międzynarodowych IFBB, też musi wnieść opłatę 30 EUR (opłaca się ją raz na rok 
kalendarzowy). 
- Jeśli ktoś ma Licencję IFBB i w tym roku już startował na zawodach 
międzynarodowych, musi tylko zabrać tę Licencję ze sobą i pokazać ją na weryfikacji. 
  
PROGRAM IMPREZY:  

Piątek, 26.09.2014, godz. 10:00 – sesja poranna ( parter ): 
Półfinały i finały w następujących kategoriach: 

1. Kulturystyka weteranów 50-59 lat 
2. Kulturystyka weteranów +60 lat 
3. Fitness sylwetkowe weteranek 
4. Kulturystyka juniorów 16-23 lata 
5. Kobieca sylwetka 163 cm 
6. Kobieca sylwetka +163 cm 
7. Kobieca sylwetka open 
8. Kulturystyka klasyczna mężczyzn 175 cm 
9. Kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm 
10. Kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm 

 
W tym samym czasie na poziomie górnym Top Floor: 
 
Piątek, 26.09.2014, godz. 10:00 – sesja poranna ( I piętro):  

11. Fitness mężczyzn (Runda 1 i 2) 
12. Fitness sylwetkowe juniorek 16-23 lata 
13. Męska sylwetka 172 cm 
14. Męska sylwetka 175 cm 
15. Męska sylwetka 178 cm 
16. Kulturystyka mężczyzn 70 kg 
17. Kulturystyka mężczyzn 75 kg 

 



Piątek, 26.09.2014, godz. 15:00 – sesja popołudniowa ( parter ): 
18. Bikini fitness weteranek +35 lat 
19. Męska sylwetka juniorów 16-23 lata  
20. Kobieca sylwetka weteranek +35 lat 

 
W tym samym czasie na poziomie górnym Top Floor:  
 
Piątek, 26.09.2014, godz. 15:00 – sesja popołudniowa ( I piętro):  

21. Fitness kobiet 163 cm (Runda 1 i 2) 
22. Fitness kobiet +163 cm (Runda 1 i 2) 
23. Kulturystyka mężczyzn 85 kg 
24. Kulturystyka mężczyzn 90 kg 
25. Bikini fitness juniorek 16-23 lata 
26. Męska sylwetka 181 cm 
27. Męska sylwetka 184 cm 
28. Męska sylwetka +184 cm 
29. Męska sylwetka open 

 
Sobota, 27.09.2014, godz. 10:00 – jedna sesja ( parter ): 

30. Fitness sylwetkowe kobiet 158 cm 
31. Fitness sylwetkowe kobiet 163 cm 
32. Fitness sylwetkowe kobiet 168 cm 
33. Fitness sylwetkowe kobiet +168 cm 
34. Fitness sylwetkowe kobiet open 
35. Kulturystyka weteranów 40-49 lat, do 80 kg 
36. Kulturystyka weteranów 40-49 lat, do 90 kg 
37. Kulturystyka weteranów 40-49 lat, +90 kg 
38. Kulturystyka weteranów open 

 
W tym samym czasie na poziomie górnym Top Floor:  
 
Sobota, 27.09.2014, godz. 10:00 – jedna sesja ( I piętro ): 

39. Kulturystyka mężczyzn 95 kg 
40. Kulturystyka mężczyzn 100 kg 
41. Kulturystyka mężczyzn +100 kg 
42. Bikini fitness kobiet 160 cm 
43. Bikini fitness kobiet 163 cm 
44. Bikini fitness kobiet 166 cm 
45. Bikini fitness kobiet 169 cm 
46. Bikini fitness kobiet 172 cm 
47. Bikini fitness kobiet +172 cm 
48. Bikini fitness kobiet open 

 
Niedziela, 28.09.2014, godz. 10:00 – jedna sesja ( I piętro ): 

49. Fitness mężczyzn – finały (Runda 3 i 4) 
50. Fitness kobiet 163 cm – finały (Runda 3 i 4) 
51. Fitness kobiet +163 cm – finały (Runda 3 i 4) 
52. Fitness kobiet open 
53. Kulturystyka mężczyzn open 
54. Prezentacja wszystkich zwycięzców w kategoriach open na scenie 



 
 


