
UNIWERSYTECKIE  MISTRZOSTWA  POLSKI  W  
KULTURYSTYCE  2009 

 
PZKFiTS 

 

REGULAMIN 
 
1. PATRONAT 
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Prof. dr hab. Janusz śmija 
 
2. ORGANIZATOR 
Paweł Puźniak (przedstawiciel i główny organizator) 
Klub Akademicki „ARKA” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej TKKF „AZORY”, 
Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego 
 
3. TERMIN I MIEJSCE 
Zawody odbędą się w dniu 16 maja 2009r w Klubie Akademickim „Arka”, al. 29 listopada 
50 (za Wydziałem Leśnym UR) 
 
4. PRZYJAZD 
Uczestnicy zawodów przyjeŜdŜają w dniu 16 maja 2009r do Klubu Akademickiego „Arka”, 
al. 29 listopada 50 i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 12:00 – 
13:30. 
 
6. UCZESTNICTWO 
Zawody otwarte są dla studentów wszystkich szkół wyŜszych w Polsce (zarówno 
państwowych jak i prywatnych), którzy nie ukończyli 26 roku Ŝycia – posiadających waŜną 
legitymację studencką i dokument toŜsamości (wymagane obywatelstwo polskie). 
 
Zawodnicy nie musz ą być zrzeszeni w organizacjach sportowych, ani być członkami 
PZKFiTS. 
 
7. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW 
Weryfikacja startujących odbędzie się w Klubie Akademickim „Arka” al. 29 listopada 50 (za 
Wydziałem Leśnym UR), w godz. 13:30 -15:00. 
Komisja sędziowska moŜe nie dopuścić do startu zawodnika nieprzygotowanego 
do występu z powodu braku dokumentu toŜsamości, legitymacji studenckiej, stroju 
startowego (slipy startowe), płyty z nagraniem lub będących w Ŝenująco słabej formie 
sportowej. 
Wszyscy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać dokument toŜsamości, podbitą i 
waŜną legitymację studencka, strój startowy (slipy startowe) i płytę z nagraniem do programu 
dowolnego. Obowiązuje wpisowe w wysokości 15,- zł od zawodnika. 
 
8. KATEGORIE 
Kulturystyka męŜczyzn  
- studenci: do 75 kg; do 80 kg; do 90 kg; +90 kg, open 
Jeśli w którejś z kategorii wagowej będzie mniej niŜ trzech zawodników, zostanie ona 
połączona z wyŜszą kategorią wagową. 
 



9. NARADA TECHNICZNA 
Narada Techniczna dla sędziów i uczestników odbędzie się w dniu 16 maja 2009r 
w klubie studenckim „Arka”, bezpośrednio po weryfikacji. 
 
10. PROGRAM ZAWODÓW 
 
16 maja 2009r (sobota) godz. 16:00 
 
Eliminacje i półfinały: 
- kulturyści, kat. 75, 80, 90 i +90 kg - I runda (porównania) 
 
Finały (bezpośrednio po zakończeniu półfinałów): 
Studenci: 
- kulturyści, kat. 75 kg - II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program 
dowolny) 
- kulturyści, kat. 80 kg - II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program 
dowolny) 
- kulturyści, kat. 90 kg - II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program 
dowolny) 
- kulturyści, kat. +90 kg - II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program 
dowolny) 
- kulturyści, open - II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny) 
  
10. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia uczelniane (grupowe), lub imienne (indywidualne) przyjmowane będą do dnia 5 
maja 2009r droga internetowa na adres: kulturystyka_krakow@op.pl  
 
11. ZAKWATEROWANIE 
Organizator ma moŜliwość rezerwacji noclegów po wcześniejszym internetowym zamówieniu 
z podaniem ilości miejsc. Koszt noclegu wynos 30zł od osoby. Rezerwacje przyjmowane 
będą do dnia 30.04.2009 r. 
 
12. NAGRODY 
- za miejsca 1 - 3: medale 
- za miejsca 1 - 5: dyplomy, nagrody rzeczowe 
- za miejsca 1: puchary 
- za miejsca 1: w kategorii open: nagroda pienięŜna. 
 
13. KOMISJA SĘDZIOWSKA 
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS. 
 
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 
Komisja Odwoławcza złoŜona z najwyŜszego rangą przedstawiciela PZKFiTS, Sędziego 
Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,-zł na 
rzecz Organizatora. 
 
15. INFORMACJE 
Tel: 798 628 543 
e-mail: kulturystyka_krakow2009@op.pl  
Tel organizatora głównego: 600 899 950 
 


