
 

 

                        KOMUNIKAT O ZAWODACH 

 
I DEBIUTY PZKFiTS w TS, TSK, WL i WLK. 

 

Puławy 09 - 10 kwietnia 2022 r. 
 
 

I. CELE 
      1. Popularyzacja TS, TSK, WL i WLK. 
 
II.  ORGANIZATORZY 

1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. 
 

III. PARTNERZY 
 

1. MOSIR Puławy. 
2. Stowarzyszenie Sportowe Puławy. 

 
IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin zawodów: 09 - 10.04.2022r. 
2. Miejsce startu:    MOSIR Puławy, Al. Partyzantów 11, 24-100 Puławy 
3. Termin zgłoszeń: 01 kwietnia 2022 r. Jest to termin dostarczenia zgłoszenia do 

PZKFiTS.  
 03 kwietnia 2022 r. – termin zgłoszenia końcowego i opłaty wpisowego. 

Uwaga: Przewiduje się rozegranie zawodów na 2 pomostach startowych 
tylko w 2 dni, a więc ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku 
wyczerpania miejsc listy startowe zostaną zamknięte wcześniej (decyduje 
kolejność wpłat).  

                                  
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy którzy nie posiadają licencji zawodniczej PZKFiTS  
i jest to ich pierwszy start w zawodach pod patronatem PZKFiTS w ramach TS, TSK, WL i WLK.  

2. W Debiutach mogą wziąć udział również zawodnicy, którzy po raz pierwszy wystartowali w 2022r 
na  zawodach PZKFiTS rozegranych przed Debiutami.  

3. Mający opłacone wpisowe w wysokości 250 zł. (w tytule Debiuty PZKFiTS 2022 imię i nazwisko). 
4. W przypadku udziału w dwóch klasyfikacjach TS i WL lub TSK i WLK wpisowe wynosi 350zł                   
5. Którzy podczas weryfikacji okażą ważne zaświadczenie lekarskie z wpisem „Zdolny do treningu 

i startu w zawodach w TS lub WL lub oświadczenie o udziale w zawodach na własną 
odpowiedzialność.” W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda 
rodziców,  lub opiekunów prawnych. 

 
VI. SPOSÓB RYWALIZACJI, KLASYFIKACJE 
 

1. Klasyfikacja indywidualna kobiet w trójboju siłowym klasycznym (TSK) zostanie przeprowadzona 
w kategoriach wagowych do 52kg, 63kg, 76kg, +76kg  według pkt IPF GL.  

2. Klasyfikacja indywidualna kobiet w trójboju siłowym (TS) zostanie przeprowadzona w kategoriach 
wagowych do 52kg, 63kg, 76kg, +76kg  według pkt IPF GL.  

3. Klasyfikacja indywidualna kobiet w wyciskaniu leżąc klasycznym (WLK) zostanie 
przeprowadzona w kategoriach wagowych do 52kg, 63kg, 76kg, +76kg  według pkt IPF GL.  

4. Klasyfikacja indywidualna kobiet w wyciskaniu leżąc (WL) zostanie przeprowadzona w 
kategoriach wagowych do 52kg, 63kg, 76kg, +76kg  według pkt IPF GL.  

5. Klasyfikacja indywidualna mężczyzn w trójboju siłowym klasycznym (TSK) zostanie 
przeprowadzona w kategoriach wagowych do 66kg, 83kg, 105kg, +105kg  według pkt IPF GL.  



6. Klasyfikacja indywidualna mężczyzn w trójboju siłowym (TS) zostanie przeprowadzona w 
kategoriach wagowych do 66kg, 83kg, 105kg, +105kg  według pkt IPF GL.  

7. Klasyfikacja indywidualna mężczyzn w wyciskaniu leżąc klasycznym (WLK) zostanie 
przeprowadzona w kategoriach wagowych do 66kg, 83kg, 105kg, +105kg  według pkt IPF GL.  

8. Klasyfikacja indywidualna mężczyzn w wyciskaniu leżąc (WL) zostanie przeprowadzona w 
kategoriach wagowych do 66kg, 83kg, 105kg, +105kg  według pkt IPF GL.  

 
VII. NAGRODY 

1. Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 - 3 w w/w kategoriach wagowych zostaną 
nagrodzeni pucharami.  

2. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale za udział w Debiutach. 
3. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy. 

 
 
VIII. INFORMACJE 

1. Wszelkich informacji udziela biuro PZKFITS pod nr telefonu +48573553898 lub mailowo 
pzkfits@pzkfits.pl, gnocek@pzkfits.pl, 

2. Informacje o zawodach wraz z komunikatem  oraz drukami zgłoszeń dostępne będą w  
     Internecie na witrynie www.pzkfits.pl 
 
  
 
IX. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym druku załączonym do Komunikatu i wysłanym 
     pocztą elektroniczną na adres e-mail: zgłoszenia@pzkfits.pl jako załącznik.  
      2. Każde zgłoszenie jest potwierdzane. 
      3. Zgłoszenia ostateczne i wpłaty są przyjmowane do dnia 03 kwietnia 2022 r.  
      4. Do dnia 03 kwietnia 2022 r. można dokonać korekty zgłoszenia (zmiana kategorii, konkurencji), 
      5. Zgłoszenia ustne lub telefoniczne, z uwagi na konsekwencje finansowe,  
         nie będą honorowane. 
      6. Lista zgłoszeń będzie dostępna na witrynie www.pzkfits.pl  
 
X. PROGRAM ZAWODÓW  
      1. Dokładny program zawodów będzie ustalony po wpłynięciu zgłoszeń i opublikowany   
          na witrynie www.pzkfits.pl  
 
       UWAGA!  
       Przed rozpoczęciem każdego dnia rywalizacji odbędzie się krótkie spotkanie techniczne na 
       którym sędziowie omówią podstawowe zasady rywalizacji i rozgrywania zawodów.  
       Szczegóły zostaną podane w programie zawodów.  
 
 
XI. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF, dostępne na witrynie PZKFiTS pod 
adresem: https://www.pzkfits.pl/wp-content/uploads/2022/03/IPF_rulebook_2022_pl-18..pdf 
2. Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom   
   zawartym w „Regulaminie wzorcowym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej   
   PZKFiTS w zakładce Strefa Sportowa/Przepisy. 
3.Wszyscy uczestnicy powinni posiadać ubezpieczenie NNW. 
4. Uczestnicy Debiutów  podpisując listę startową akceptują niniejszy komunikat (regulamin) turnieju 
oraz poniższą klauzulę: 
 - zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być 
 wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZKFiTS w  związku 
z organizacją Debiutów oraz otrzymałam/otrzymałem  informację, że : - dostęp do tych danych 
będzie miał wyłącznie PZKFiTS, 
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane  osobowe, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia 
danych, 

 - podanie danych jest warunkiem niezbędnym, by uwzględnić Panią/Pana do startu  (wzięcia 
udziału) w Debiutach, 

- dane będą przechowywane przez okres 6 lat - posiada Pani/Pan prawo do  wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych z siedziba 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych Osobowych - 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana stanowi art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.( RODO) w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
dany)( Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016, s. 1 )  

5. Sprawy sporne rozstrzygać będzie komisja złożona z przedstawiciela PZKFiTS, sędziego głównego i 
organizatora. 
 
 

XII. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
1. Nadesłanie zgłoszenia do zawodów jest potwierdzeniem wyrażenia zgody na zapisy Komunikatu. 

2. Prawo interpretacji Komunikatu, należy do PZKFiTS. 

3. PZKFiTS nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone zgłoszenie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 

5. Uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

6. Składanie i uwzględnienie protestu odbywa się na zasadach podanych w przepisach IPF i 

PZKFiTS. W szczególności w „Komunikacie Finansowo-Organizacyjnym PZKFiTS” na dany rok. 

7. Wszelkie sprawy nie objęte tym Komunikatem i Regulaminem Wzorcowym rozstrzygać będzie 

Komisja Odwoławcza złożona z przedstawiciela Organizatora bezpośredniego, przedstawiciela 

PZKFiTS oraz członka Kolegium Sędziów Trójboju Siłowego. 

 
 
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
   

W przypadku zwiększenia obostrzeń rządowych na terenie kraju, lub na obszarze do 
którego należy miejsce organizacji pucharu zawody mogą zostać odwołane. 

 
                       

Warszawa, 14.03.2022 r. 

 

Zatwierdził: 

Wiceprezes PZKFiTS 

ds. Trójboju Siłowego 

 

Grzegorz Nocek 

Organizator  

Polski Związek Kulturystyki, Fitness  

i Trójboju Siłowego  

 

Grzegorz Nocek 

 

 

 


