
Komunikat nr 2 dotyczący Uniwersyteckiego Pucharu Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym,  
25-29.02.2019 r., Merignac, Francja. 

Uczelnie chcące wystawić swoje drużyny studenckie na koszt własny na UPE proszone są o 
nadsyłanie propozycji składów drużyn żeńskich i męskich w terminie do dnia 2.01.2020 r.  

Pod uwagę brane będą jedynie osoby, które wzięły udział w eliminacjach, mających miejsce na: 
- Mistrzostwach Europy w TSK w Kownie w dniach 29.11-8.12.2019 lub 
- Mistrzostwach Polski w TS w Spale w dniach 20-22.-12-2019, oraz  
- posiadające licencję zawodniczą PZKFiTS na rok 2019, i do UPE opłacą licencję na rok 2020, 
- będące aktualnie studentami , 
- urodziły się pomiędzy 1.01.1995 a 31.12.2002. 
 

Propozycje proszę nadsyłać do koordynatora ds. studentów Waldemara Stangreta na e-mail: 
waldemar.stangret@wat.edu.pl, z kopią do wiceprezesa PZKFiTS ds. trójboju siłowego Grzegorza 
Nocka na e-mail gnocek@pzkfits.pl. Zgłoszenie musi zostać nadesłane lub potwierdzone przez 
uczelnię, którą zawodnik będzie reprezentował. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 
- imię i nazwisko, 
- dokładną datę urodzenia, 
- kategorię wagową, 
- wynik uzyskany w eliminacjach, lub w innych zawodach w TSK po 1.06.2019, 
- nazwę uczelni zgłaszającej w języku polskim i angielskim, 
- kontakt mailowy i telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie, 
 

Wszystkie uczelnie zgłaszające studentów  do startu w UPE w terminie do dnia 2.01.2020 
zobowiązane są wpłacić na konto PZKFiTS opłatę startową i anty-dopingową w łącznej wysokości 
630zł. 

Nr konta PZKFiTS: PEKAO S.A. 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718 

z informacją zawierającą imię i nazwisko, oraz nazwę zawodów: UPE. 

Inne obowiązkowe koszty udziału w tych zawodach to wykupienie minimum jednego noclegu 
w hotelu organizatora, lub wniesienie u organizatora opłaty 100 Euro. Wszystkie uczelnie zgłaszające 
zawodników do UPE zobowiązane są też partycypować w kosztach wysłania na zawody sędziów z 
Polski zgodnie z wymogami EPF:  
- 1 - 3 zawodników z danego kraju – brak wymogu sędziego, 
- 4 - 14 zawodników z danego kraju – wymagany 1 sędzia z danego kraju, 
 - powyżej 14 zawodników z danego kraju – wymaganych 2 sędziów z danego kraju. 
 

Szczegółowy komunikat o zawodach dostępny jest na stronie: 

www.europowerlifting.org 

Zgłoszenia w EPF dostępne są na stronie: 

goodlift.info/nominations.php 
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