
KOMUNIKAT PZKFiTS 20/2014 

Udział w zawodach Grand Prix PEPA 2014 

Opava, Czechy 

Organizator:  Fitness PEPA - U Fortny 49/10, 746 01 Opava 
we współpracy z Czeskim Związkiem Kulturystyki i Fitness. 
 
Data:  25.10.2014 (sobota). 
Miejsce zawodów: Slezské divadlo v Opavě, Horní náměstí 195/13, Opava (mapa zde) 
 
Zgłoszenia:  przez PZKFiTS. Najpóźniej do 20.10.2014 r. 
W zgłoszeniu należy podać daty przyjazdu (do Opavy) i wyjazdu. Organizator gwarantuje 
bezpłatne zakwaterowanie dla zawodników i kierownictwa ekipy w dniach 24.10 (od 14:00) 
do 26.10 (po śniadaniu). 
Osoby towarzysz ące wykupują pakiet pobytowy w cenie 120.00 EUR od osoby (w pokoju 
dwuosobowym) lub 150 EUR (w pokoju jednosobowym), obejmujący dwa noclegi, kolację w 
piątek, 3 posiłki w sobotę, niedzielne śniadanie, wejściówki na zawody i bankiet pożegnalny. 
 
Zakwaterowanie:  Hotel KORUNA, nám. Republiky 17, www.hotelkoruna.cz  
 
Uczestnictwo: Drużyna A może liczyć maksimum 8 zawodników i 2 działaczy. Obowiązuje 
wpisowe:  20 EUR od zawodnika. Kolejni zawodnicy muszą już wykupić pakiet pobytowy za 
120 EUR. Skład Drużyny A ustalany jest według kolejności zgłoszeń. 
  
Kategorie: 
- Kulturystyka mężczyzn:  do 80 kg, do 90 kg, ponad 90 kg 
- Kulturystyka weteranów (+40 lat) - open 
- Kulturystyka klasyczna mężczyzn - open** 
- Męska sylwetka - open** 
- Fitness sylwetkowe kobiet - open** 
- Bikini fitness kobiet - open** 
- Kobieca sylwetka - open** 
 
** - w przypadku większej liczby niż 12 startujących, utworzone będą dwie kategorie. Podział 
wzrostowy zostanie ustalony po weryfikacji. Potem odbędzie się superfinał w danej 
konkurencji (czołowa szóstka). Więcej informacji na: www.pepasport.cz  
 
Program zawodów: 
 
24.10.2014 (piątek): 
- od 14:00—przyjazd ekip zagranicznych 
 
25.10.2014 (sobota):  
10:00 - 11:00: weryfikacja zawodników (Hotel Koruna) 
13:00 - 16:00: półfinały 
17:00 - 21:00: finały 
21:30 - 03:00: bankiet pożegnalny 
 
26.10.2014 (niedziela): wyjazdy. 
 
Według zgłoszeń na dzień 13.10.2014 (poniedziałek) Drużyna A  została skompletowana w 
następującym skaldzie: 



1. Mariusz Bałaziński – kulturystyka  85 kg 
2. Jakub Potocki – kulturystyka 90 kg + weterani open 
3. Michał Koziarski –  kulturystyka 90 kg 
4. Damian Niemczuk –  kulturystyka 100 kg 
5. Andrzej Kołodziejczyk – kulturystyka +100 kg 
6. Katarzyna Ludowicz – fitness sylwetkowe 158 cm 
7. Magdalena Kleta – bikini fitness 168 cm  
8. Adam Starzyk – kulturystyka klasyczna do 175 cm 

 
Kierowniczka reprezentacji: Patrycja Kozyra (791 354-340); p.kozyra@poczta.fm  


