
KOMUNIKAT PZKFiTS NR 14/2019

UCZESTNICTWO W GRAND PRIX PEPA – OPAVA, CZECHY

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 18 października br. do godz. 24:00 do biura 
PZKFiTS z kopią na adres: amichalak5@gmail.com 

Liczba startujących jest nieograniczona, ale wpisowe na te zawody jest 
zróżnicowane:

Opłata startowa Zakwaterowanie 
A-Team (8 startujących + 2 
delegatów)

EUR € 40 EUR € 0.00 (nieodpłatnie)

Dodatkowi zawodnicy EUR € 40
EUR € 35 (1 nocleg)
EUR € 70 (2 noclegi)

Druga kategoria  (masters lub 
juniors w open)

EUR € 20

Dodatkowi delegaci Nie
EUR € 35 (1 nocleg)
EUR € 70 (2 noclegi)

Osoby towarzyszące Nie
EUR € 140 pakiet (pokój 2-osobowy)
EUR € 160 pakiet (pokój 1-ososbowy)

Drużyna A może liczyć maksimum 8 zawodników i 2 delegatów, którzy będą 
zakwaterowani na koszt organizatora. 
PZKFiTS poda skład drużyn A i B w poniedziałek, 21 października.

Osoby towarzyszące mają do wyboru pakiety (2 noclegi, kolacja w piątek, 3 posiłki w 
sobotę, śniadanie w niedzielę): 140 EUR w pokoju 2-obowym, 160 EUR w pokoju 
1-osobowym. 

W zgłoszeniu należy podać czy się korzysta z noclegów (0 - 1 - 2) i czy będą osoby 
towarzyszące (który pakiet).

Kategorie:

 Men’s Bodybuilding: up to 80 kg, up to 90 kg, over 90 kg, overall
 Master Men’s Bodybuilding over 40 years old – one open category
 Junior Men’s Bodybuilding 16-23 years - one open category
 Men’s Classic Bodybuilding – one open category
 Men’s Classic Physique – one open category
 Men’s Physique – short and tall class plus superfinal 
 Women Bikini Fitness – short and tall class plus superfinal
 Women Bodyfitness - short and tall class plus superfinal 
 Women Wellness Fitness - one open category

Granice  podziału  między  kategoriami  zostaną  ustalone  po  weryfikacji,  tylko  w
przypadku, gdy będzie zgłoszonych ponad 12 zawodników / zawodniczek.

Weryfikacja:

mailto:amichalak5@gmail.com


Uczestnicy przyjeżdżają do Opavy w piątek, 25.10.2019 i zgłaszają się do klubu 
FITNESS CENTRUM PEPA mieszczącego się w Centrum Handlowym OC Breda  
Weinstein, ul. U Fortny 49/10, Opava, usytuowanego naprzeciwko Hotelu Koruna 
Weryfikacja prowadzona będzie w godzinach 15:00 - 20:00.
Podkłady muzyczne w formacie MP3 należy wysłać na adres e-mailowy: 
stanislav.pesat@gmail.com 

Tymczasowy program zawodów:

Piątek, 25.10.2019:
Do 14:00 Przyjazdy ekip, Breda and Weinstein Business Center.
15:00-20:00 Weryfikacja, Breda and Weinstein Business Center.
20:15 Narada Techniczna
,
Sobota, 26.10.2019:
12:00 – 16:00 Półfinały GP PEPA Opava – Teatr Sleske Divadlo
17:00 – 20:00  Finały GP PEPA Opava – Teatr Sleske Divadlo
21:00  “Wieczór zwycięzców” – bankiet pożegnalny (dla zwycięzców, 

zaproszonych gości i organizatorów).
Niedziela, 27.10.2019: 
Odjazdy
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