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GŁÓWNE, JESIENNE IMPREZY IFBB i PZKFiTS 2020

Znamy już terminarz prawie wszystkich najważniejszych jesiennych imprez IFBB. 
Biorąc to pod uwagę, Prezydium PZKFiTS zatwierdziło na posiedzeniu w dniu 17 
czerwca 2020 r lokalizację i terminy najważniejszych imprez krajowych. 

15.08 – Puchar Bałtyku – Hel 

28-30.08 - Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness – Targi Kielce 
Będą rozgrywane w Centrum Kongresowym Targów Kielce, na tej samej scenie, co 
tegoroczne Debiuty PZKFiTS. Podobnie jak MP w poprzednich latach, będą także 
eliminacjami do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy (16-21.09.2020 r). 
Eliminacje będą obejmowały wszystkie konkurencje kulturystyki i fitness seniorów i 
seniorek, a także juniorów i weteranów.

05-06.09 - Kamienna Rzeźba – Strzegom 
Tegoroczne zawody w Strzegomiu nie będą tym razem eliminacjami do Arnold Classic
Europe, który został przesunięty na grudzień, ale termin 1 tygodnia po MP i 10 dni 
przed ME wydaje się być bardzo atrakcyjnym.

05-07.09 - IFBB Fit-Model World Cup – Ryga
Impreza przesunięta z terminu wiosennego, obejmująca trzy kategorie wzrostowe 
kobiet oraz open mężczyzn.

16-21.09 – Mistrzostwa Europy w Kulturystyce i Fitness – Santa Susanna
Jak zwykle, od środy do poniedziałku, będą obejmowały wszystkie kategorie seniorów 
i seniorek oraz juniorów i weteranów. Lokalizacja jak poprzednio.

18-19.09 – Debiuty PZKFiTS - Rematch Edition – Targi FIWE Warszawa
Szybkie zamknięcie wiosennego sezonu z powodu epidemii nie dało zawodnikom 
startującym w lutowej edycji Debiutów PZKFiTS szansy na kolejne starty. A więc 
„rewanżowe”, jesienne Debiuty stwarzają im taką szansę i mogą być wyjątkowo 
ciekawe. Tym bardziej, że możliwy jest dopływ „świeżej krwi”, czyli nowych 
debiutantów, którzy w lutym nie startowali. 

18-19.09 – Słodkiewicz Classic – Targi FIWE Warszawa
Ta zaskakująca zmiana terminu (poprzednio odbywały się na wiosnę) również jest 
spowodowana epidemią. Mamy więc zmianę terminu i miejsca. Ale koncepcja jest 
ciekawa, a lokalizacja podnosi prestiż tych zawodów. No i połączenie z Pucharem 
Polski daje zawodnikom możliwość dwóch startów i dwie szanse powalczenia o 
nagrody w jeden fitness-weekend!

19-20.09 – Puchar Polski – Targi FIWE Warszawa
Niestety, w związku z przesuwaniem terminów imprez europejskich z powodu 
koronawirusa, PP będzie rozgrywany w dacie Mistrzostw Europy i nie ma możliwości 
zmiany jego daty. Będzie więc świetną okazją do powalczenia o tytuły oraz wysokie 
nagrody finansowe (rekordowe w historii tej imprezy!) dla zawodników, którzy nie 



pojadą na ME. Tym razem Puchar będzie eliminacjami do reprezentacji Polski tylko na
Mistrzostwa Świata Fit-Model (17-19.10).

03-04.10 – Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski – Grodzisk Wielkopolski
Impreza także przeniesiona z wiosennego sezonu. Tym razem jej rangę ogromnie 
podniesie rozgrywanie na niej eliminacji do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata
w Kulturystyce i Fitness (05-09.11). 

17-19.10 – Mistrzostwa Świata Fit-Model – Ryga
Eliminacje do reprezentacji na Pucharze Polski w Warszawie.

23-26.10 – Mistrzostwa Świata Juniorów – Targu Mures (Rumunia)
Impreza zachowuje wyznaczony wcześniej termin i lokalizację. Eliminacje do 
reprezentacji na MP Juniorów i Weteranów.

23-26.10 – Puchar Europy – Cluj-Napoca (Rumunia)
Nowa impreza, szczegóły jeszcze nieznane. W tym samym czasie będzie rozgrywane 
Grand Prix PEPA w Opavie. 

24-25.10 – Mistrzostwa Świata Dzieci w Fitness – Cacak (Serbia)
Zawody przesunięte z terminu wiosennego. Obejmują wszystkie regulaminowe 
kategorie dziewcząt i chłopców. Przyjazd w piątek, zawody w sobotę, wyjazd w 
niedzielę. Eliminacje do reprezentacji na MP Dzieci i Młodzieży w Fitness.

05-09.11 – Mistrzostwa Świata w Kulturystyce – Benidorm
05-09.11 – Mistrzostwa Świata w Fitness – Benidorm
MŚ w Kulturystce, które planowane były w chińskim mieście Xi’an, z powodu epidemii 
zostały przeniesione do Europy i odbędą się w dobrze znanym z poprzednich ich 
edycji hiszpańskim kurorcie Benidorm. To połączenie dwóch odrębnych imprez (MŚ w 
Kulturystyce z MŚ w Fitness) jest narzucone potrzebą chwili i od przyszłego roku 
zawody te znowu mają być rozdzielone. Ta wielka multiimpreza będzie rozgrywana od
czwartku do poniedziałku, aby był czas na rozegranie tak wielu konkurencji i kategorii. 

20-23.11 – Mistrzostwa Europy Dzieci i Młodzieży w Fitness - ??, Słowacja
Szczegóły jeszcze nieznane.

04-06.12 – Mistrzostwa Świata Weteranów – Antalya (Turcja)
Szczegóły jeszcze nieznane.

11-13.12 – Arnold Classic Europe – Sevilla
Impreza przesunięta z tradycyjnego, wrześniowego terminu oraz w nowej lokalizacji 
(Sevilla zamiast Barcelony). Trochę odległy termin, ale o tym decyduje dostępność 
obiektu.

Wyżej wymienione imprezy na dzień dzisiejszy (22 czerwca 2020) są 
potwierdzone. Ale biorąc pod uwagę nieprzewidywalność rozwoju-wygaszania 
się epidemii, niezbędne jest częste śledzenie ewentualnych zmian w kalendarzu 
IFBB i/lub PZKFiTS. 


