
Komunikat nr 2 
 

dot. Mistrzostwa Świata w Wyciskaniu Leżąc i Wyciskaniu Leżąc Klasycznym,  
21-29.05.2022 r., Ałmaty, Kazachstan. 

 
 

Do dnia 26.04.2022 wszyscy zawodnicy zgłoszeni w zgłoszeniach wstępnych i potwierdzający 

udział w zawodach proszeni są o dokonanie na konto PZKFiTS następujących wpłat: opłata startowa 

i antydopingowa: 550 zł, opłata za minimum jeden nocleg w hotelu organizatora:  

Pokój jednoosobowy 270 zł/noc, pokój dwuosobowy 360 zł/noc, pokój trzyosobowy 450 zł/noc - 

wszystkie ceny mają wliczone śniadanie.  

Konieczna jest rezerwacja minimum jednej doby w hotelu organizatora, a uczestników przebywających dłużej 

– podczas całego pobytu na tych zawodach. W przypadku braku zamówienia noclegu należy uiścić opłatę 

administracyjną, którą PZKFiTS musi wpłacić do IPF w wysokości 500 zł.  

 

Jednocześnie należy podać datę rezerwacji pokoju, rodzaj oraz nazwiska osób, dla których ma być 

wykonana rezerwacja. Plan minutowy zawodów znajduje się na witrynie IPF, w sekcji poświęconej 

MŚ w WL i WLK w Kazachstanie (adres podany poniżej).  

Zawodnicy potrzebujący transportu z lotniska w Ałmatach do hotelu uiszczają opłatę 

dodatkową w jedną stronę w wysokości 70 zł, w dwie strony 115 zł. Jednocześnie prosimy o podanie 

na poniższe adresy emailowe dnia i godziny przylotu i wylotu samolotu.  

Chętni na uroczyste zakończenie zawodów wpłacą dodatkowo 135 zł z zaznaczeniem grupy 

startujących, której zakończenie dotyczy – juniorów lub seniorów (będą dwa odrębne zakończenia).  

Ze względu na bardzo złą sytuację polityczną w naszym regionie zgłoszone osoby wezmą 

udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a osobom niepełnoletnim musi towarzyszyć 

rodzic/opiekun prawny lub inna osoba dorosła notarialnie upoważniona przez jej 

rodziców/opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie mają mieć ze sobą podpisany przez 

rodziców/opiekunów prawnych tzw. Consent Form – zezwolenie na badanie antydopingowe.  

W przypadku wyjazdu na zawody trenera klubowego zawodnika proszę o podanie na nw. 

adresy e-mail jego imienia i nazwiska w celu zgłoszenia do organizatora (osoby nie zgłoszone mogą 

nie zostać wpuszczone na rozgrzewkę przez organizatora). Zgodnie z komunikatem dotyczącym MŚ 

osoby te także mają obowiązek mieszkać minimum 1 dobę w hotelu organizatora. Osoby takie 

powinny posiadać ważną licencję instruktora lub trenera PZKFiTS. Wycofanie się ze składu 

reprezentacji, propozycję zmiany kategorii wagowej, rezerwację noclegów a także potwierdzenia 

wpłat proszę wysyłać na adres e-mailowy: Trenera Kadry: powerlifitng@o2.pl oraz adres 

starty.mm@pzkfits.pl w terminie do dn. 26.04.2022 r.  

Opłaty związane z uczestnictwem w zawodach należy uregulować do dn. 26.04.2022r. na 

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

 

Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty opuszczenia 

Kazachstanu. Na terenie Kazachstanu obowiązkowe jest posiadanie ważnego ubezpieczenia 

zdrowotnego. W związku z trwającą pandemią koronawirusa wjazd na teren Kazachstanu jest 

mailto:powerlifitng@o2.pl
mailto:starty.mm@pzkfits.pl


możliwy po spełnieniu warunków sanitarnych ustalonych przez rząd Kazachstanu – polskie 

szczepienia nie są honorowane. Zobowiązuje się uczestników MŚ w WL i WLK do sprawdzania na 

bieżąco informacji związanych z wjazdem, a także podjęcie odpowiednich kroków w celu uzyskania 

możliwości wjazdu na teren Kazachstanu.  

 

Szczegółowy komunikat o zawodach (Invitation):  Witryna IPF – Informations/Invitanios 

Lista zgłoszeń w systemie Goodlift:    goodlift.info/nominations.php 

Informacje dla podróżujących     Witryna gov.pl 

https://www.powerlifting.sport/championships/invitations-information
http://goodlift.info/nominations.php
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

