
Komunikat nr 1 
 

dot. Arnold Classic,  
23 – 25 września 2022 r., Birmingham, Wielka Brytania 

 
 

W związku ze zgłoszeniami reprezentacji Polski do wrześniowego Arnold Classic prosimy kluby i 

stowarzyszenia sportowe zawodniczek i zawodników kadry narodowej startujących w tym roku na 

zawodach krajowych, o zadeklarowanie gotowości do uczestnictwa w tych zawodach na dres biura 

Związku pzkfits@pzkfits.pl z kopią do trenera kadry Arkadiusza Znojka na dres powerlifting@o2.pl  ; 

starty.mm@pzkfits.pl.   

Do każdej ze zgłaszanych osób, które wcześniej nie startowały w zawodach międzynarodowych 

 (choć były zgłaszane) w trójboju siłowym lub wyciskaniu leżąc, należy dołączyć w oddzielnym pliku 

zdjęcie twarzy zawodniczki/zawodnika spełniające kryteria podane poniżej. Plik powinien mieć  

w nazwie imię i nazwisko osoby, którą przedstawia. Zdjęcie jest wymagane do zapisania danych  

w systemie Goodlift, więc jego brak uniemożliwi wprowadzenie zgłoszenia do tego systemu.  

Proszę podać dla każdego zawodnika rok rozpoczęcia startów i wykonywany zawód  

(w języku angielskim). Wszystkie osoby ubiegające się o start w Arnold Classic muszą mieć ważny 

paszport na czas pobytu w Wielkiej Brytanii.   

Deklarację uczestnictwa z danymi i zdjęciem proszę przysłać w terminie do dnia 22 lipca 2022 r. na 

podane wyżej adresy.  

 

Arnold Classic odbywa się w 3 konkurencjach: trójboju siłowym, trójboju siłowym klasycznym i 

wyciskaniu leżąc (sprzętowym), oddzielnie dla mężczyzn i kobiet, według formuły IPF GL. Ostatecznej 

selekcji zgłoszonych osób dokonuje organizator zawodów.  

 

Udział w zawodach na koszt własny. Wszystkie informacje, włącznie z kosztami 

zakwaterowania, startu i dojazdu z lotniska, znajdują się w Invitation dotyczącym tych mistrzostw  

na witrynie IPF (odnośnik znajduje się poniżej). Ze względu na wzrost zarażeń koronawirusem w 

Europie wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii jest możliwy po spełnieniu wymogów sanitarnych 

ustalonych przez rząd tego państwa.  

Kolejne informacje pojawią się w Komunikacie nr 2. 

 

Odnośniki do informacji 

Wymagania dla zdjęć umieszczanych w systemie Goodlift: Wymagania dla zdjęć 

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

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

Informacje dla podróżujących     Witryna gov.pl 
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