
KOMUNIKAT NR 6 
ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI NA MISTRZOSTWA  ŚWIATA 

JUNIORÓW I WETERANÓW – BIAŁYSTOK 2009 
 
Decyzją Zarządu PZKFiTS z eliminacji zwolnieni zostali aktualni mistrzowie Europy 
juniorów: Żaneta Balsewicz, Szymon Łada i Akop Szostak, którzy automatycznie wchodzą 
do Drużyny A. 
Wszyscy pozostali kandydaci do reprezentacji Polski muszą przyjechać do Zabrza i 
wystartować na Mistrzostwach Polski Juniorów i Weteranów, a następnie w eliminacjach, 
rozgrywanych bezpośrednio po Mistrzostwach Polski.  
Na podstawie rund kwalifikacyjnych trenerzy kadry zaproponują skład Drużyn A, B i C oraz 
docelowe kategorie startowe dla wszystkich zawodników.  
 
Zawodnicy weterani mieszkający za granicą mogą nie brać udziału w MP i eliminacjach, 
ale wówczas mogą być zakwalifikowani wyłącznie do Drużyny B, a ostateczna decyzja o 
ich udziale w Mistrzostwach zostanie podjęta na podstawie oceny formy startowej przez 
trenera kadry i komisję sędziowską w dniu weryfikacji w Białymstoku, 13 listopada o godz. 
15:00 (Hotel Gołębiewski)  
 
Reprezentacja Polski na te Mistrzostwa będzie składała się z Drużyn, A, B i C. Skład 
wszystkich Drużyn zaproponują właściwi trenerzy kadry narodowej, a następnie będzie on 
rozpatrywany i zatwierdzany przez Prezydium PZKFiTS. Przed włączeniem do drużyny B 
lub C zawodnik musi potwierdzić na piśmie, że jest w stanie spełnić poniższe warunki 
uczestnictwa.  
Liczba zawodników, którzy mogą wystąpić w drużynie A i B wynika z Przepisów IFBB. 
 
Drużyna A  
 
Juniorzy, juniorki  i kulturysta na wózku , zakwalifikowani do drużyny A uczestniczą w 
Mistrzostwach na koszt PZKFiTS. Zakwaterowanie w Hotelu Gołębiewski.  
Kulturysta na wózku ma prawo do posiadania osobistego opiekuna jako osoby 
towarzyszącej. Opiekun jest zakwaterowany razem z zawodnikiem i ma prawo do zniżki w 
wysokości 50% ceny oficjalnego pakietu, czyli płaci 225 EUR lub równowartość w PLN. 
Ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i transport w dniach trwania Mistrzostw. 
Zakwaterowanie w Hotelu Gołębiewski. 
Każdy weteran z dru żyny A  musi wnieść opłatę startową w wysokości 200 EUR. Ma 
zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i transport w dniach trwania Mistrzostw. 
Zakwaterowanie w Hotelu Gołębiewski. 
   
 
Drużyny B i C  
 
Juniorzy i juniorki  zakwalifikowani do Drużyny B i C wykupują zniżkowy pakiet w 
wysokości 300 EUR (dla zawodników zagranicznych wynosi on 450 EUR), który 
uwzględnia wpisowe (na rzecz IFBB) oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia w czasie 
trwania Mistrzostw. Zakwaterowanie w hotelu wskazanym przez Organizatora, wraz z 
zapewnieniem dowozu do hali zawodów. 
 
Weterani zakwalifikowani do Drużyn B i C mają dwie możliwości: 
- Wykupić pełen pakiet za 450 EUR (zakwaterowanie w hotelu Gołębiewski) 
- Wykupić pakiet zniżkowy za 300 EUR (zakwaterowanie w hotelu wskazanym przez 
Organizatora). 



Oba pakiety uwzględniają wpisowe na rzecz IFBB. 
Kultury ści na wózkach  zakwalifikowani do Drużyny B i C płacą wpisowe w wysokości 
200 EUR. Każdy kulturysta na wózku ma prawo do posiadania osobistego opiekuna jako 
osoby towarzyszącej. Opiekun jest zakwaterowany razem z zawodnikiem i ma prawo do 
zniżki w wysokości 50% ceny oficjalnego pakietu, czyli płaci 225 EUR lub równowartość w 
PLN. Ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i transport w dniach trwania 
Mistrzostw. Zakwaterowanie w Hotelu Gołębiewski. 
 

KATEGORIA  KONKURENCJA  WAGA / WZROST  
ZESPÓŁ 

A 
ZESPÓŁ 

B 
ZESPÓŁ  

C 

Juniorki  Kulturystyka  wszechwag  1 1 1 

Juniorzy  Kulturystyka 
klasyczna open  1 1 1 

Juniorzy  Kulturystyka  do 75 kg  
2       2 2 

Juniorzy  Kulturystyka  powy żej 75 kg  
Juniorki  Fitness  do 163 cm  

2 2 2 
Juniorki  Fitness  powy żej 163 cm  
Juni orzy  Fitness  Open 1 1 1 

Juniorki  Fitness 
sylwetkowe do 163 cm  

2 2 2 
Juniorki  Fitness 

sylwetkowe powy żej 163 cm 

Weteranki 
Fitness 
sylwetkowe 
wiek +35 lat 

open  1 Bez 
limitu - 

Weteranki  Kulturystyka,  
powy żej 35 lat wszechwag 1 Bez  

limitu - 

Weterani  Kult urystyka,   
wiek 40- 49 lat  do 70 kg 

7 Bez 
limitu  - 

Weterani  Kult urystyka,   
wiek 40- 49 lat  do 80 kg  

Weterani  Kult urystyka,   
wiek 40- 49 lat  do 90 kg  

Weterani  Kult urystyka,   
wiek 40- 49 lat  powy żej  90 kg  

Weterani  
Kult urystyka,   
wiek 50- 59 lat  do 80 kg  

Weterani  Kulturystyka,  
wiek 50- 59 lat  powy żej  80 kg  

Weterani  Kulturystyka,  
wiek +60 lat  wszechwag  

Weterani  
Kulturystka 
klasyczna,  
wiek +40 lat 

open 1 Bez 
limitu - 

Mężczyźni Kulturystyka na 
wózkach open 1 1 1 

 
mgr inż. Andrzej Michalak, 
Wiceprezes PZKFiTS 
 
Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu PZKFiTS w dniu 19.09.2009 r w Warszawie. 


