
Komunikat dotyczący eliminacji do Uniwersyteckiego Pucharu Europy 
w Trójboju Siłowym Klasycznym, 25-29.02.2020 r., Merignac, Francja 

 
W związku z mającym się odbyć po raz pierwszy Uniwersyteckim Pucharem Europy w 

Trójboju Siłowym Klasycznym w dniach 25-29.02.2020 r. w Merignac we Francji informujemy, że 
eliminacje do tych zawodów odbędą się na: 
-  Mistrzostwach Europy w TSK w Kownie na Litwie 30.11.2019 – 8.12.2019 – dla zawodników kadry, 
którzy uzyskali kwalifikacje i wystartują w tych zawodach; 
-  Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym w Spale w dniach 20-22 grudnia 2019r.  
 

W formularzu zgłoszenia do MP w TS w Spale należy zaznaczyć, że zawodnik bierze udział w 
eliminacjach do UPE. Zawodnik biorący udział na MP w eliminacjach do UPE musi: 
- startować w kategorii wagowej w jakiej chce startować na UPE 
- startować w sprzęcie dozwolonym do zawodów klasycznych 
 
Każdy zawodnik, który chce startować na UPE musi być formalnie zgłoszony do startu w tych 
zawodach przez uczelnię, którą będzie reprezentował. 
 
Udział w UPE odbywa się na koszt uczelni delegującej zawodnika lub zawodniczkę.  
Wszystkie uczelnie zgłaszające zawodników na UPE partycypują także w kosztach wysłania sędziów 
międzynarodowych PZKFiTS na te zawody – zgodnie z wymogami IPF. 
 
 

Komunikat techniczny dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikację do UPE. 
 

Po uzyskaniu kwalifikacji do UPE przez swoich zawodników/zawodniczki uczelnie proszone są  
o dokonanie wpłaty na konto bankowe PZKFiTS kwoty 630 zł za opłatę startową i antydopingową  
(nie dotyczy zawodniczek i zawodników rezerwowych) oraz nadesłanie na adres email 
starty.mm@pzkfits.pl niezbędnych do zgłoszenia następujących plików: 
- wypełniony profil zawodnika EPF z wklejonym zdjęciem (wymagany format DOC lub DOCX); 
- duże zdjęcie twarzy lub popiersia zawodnika/czki jako oddzielny plik (wymagania odnośnie zdjęcia 
załączone są na końcu tego komunikatu). 
Proszę również dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu opłaty startowej i antydopingowej. 
 
Kluby Uczelniane proszone są o przysłanie w jednym emailu kompletnego zestawu WSZYSTKICH 
ZAŁĄCZNIKÓW od WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW zakwalifikowanych z ich klubu.  
Załączone zdjęcia mają być zgodne z wymaganiami IPF. Zdjęcie niespełniające tych wymagań 
uniemożliwi wprowadzenie danej osoby do systemu Goodlift.  
 
Termin nadesłania profilu zawodnika EPF, zdjęcia oraz opłaty startowej i antydopingowej:  
24 grudnia 2019 r. (wtorek).  
Brak dokonania stosownych opłat i nadesłania danych w ww. terminie uniemożliwi dokonanie 
zgłoszenia.  
 
Wycofanie zawodniczki lub zawodnika ze zgłoszenia do ME w TSK proszę wysyłać na adres e-mailowy 
biura PZKFiTS ( pzkfits@pzkfits.pl) z kopią do koordynatora ds. studentów, Waldemara Stangreta 
(waldemar.stangret@wat.edu.pl) w terminie do 24 grudnia 2019 r. 
 Propozycje zmiany kategorii startowej proszę zgłaszać i uzgadniać z koordynatorem ds. studentów, 
Waldemarem Stangretem. 
 
Opłaty związane z uczestnictwem w zawodach należy uregulować na konto PZKFiTS:  
 
PEKAO S.A. 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718 



 
Zgłoszenia w IPF dostępne są na stronie w odnośniku poniżej: 
http://goodlift.info/nominations.php 
 
Komunikat o zawodach znajduje się na witrynie internetowej EPF: 
https://www.europowerlifting.org/ 

Wymagania dla zdjęć dołączanych do systemu Goodlift 

 
Wymagania odnośnie zdjęcia: 
 
1. Styl paszportowy 
2. Tylko głowa i ramiona - cała głowa musi być 
widoczna prosto i trzymana pionowo. 
3. Zdjęcie ma być kolorowe.  
4. Tło musi być jednolite, jasne. 
5. Sportowiec musi być jedynym obiektem na 
zdjęciu. Inne osoby lub ich części ciała widoczne 
na zdjęcia są zabronione. 
6. Nie wolno nosić kapelusza, okularów 
przeciwsłonecznych i innych rekwizytów; nie 
mogą występować na zdjęciu zwierzęta domowe. 
7. Zdjęcia w trakcie podnoszenia ciężaru są 
niedozwolone. 
8. Preferowane są zdjęcia z naturalnym wyrazem 
twarzy lub uśmiechem. 
 

9. Zdjęcie powinno być najnowsze - nie starsze 
niż 3 lata. 
10. Najlepiej nie selfie (wychodzi pękata twarz z 
dużym nosem) 
11. Bez nagości czy nagiego torsu na zdjęciu.  
12. Odpowiedni jest oficjalny strój lub odzież 
sportowa. 
13. Logo komercyjne nie jest dozwolone. 
14. Dozwolone są symbole drużyny narodowej i 
logo zatwierdzone przez IPF. 
15. Zdjęcie ma być dobrej jakości. 
16. Dobra rozdzielczość bez pikselizacji. 
17. Nie dołączać fotografii zdjęcia lub 
dokumentu. 
18. Zdjęcia nie mogą być rozmazane lub mgliste. 
Twarz ma być ostra.  
19. Zdjęcia nie mogą być ani za ciemne, ani za 
jasne. 
 

 

Wymagania techniczne zdjęcia: 
1. Format zdjęcia:     JPG lub PNG. 

2. Rozmiar (szerokość x wysokość):  1200 x 1500 pikseli.  

3. Maksymalny rozmiar:   3 MB. 

 

Przykłady zdjęć: 

       

http://goodlift.info/nominations.php
https://www.europowerlifting.org/

