
Komunikat nr 2 
 

dot. Mistrzostwa Świata Juniorów  w Trójboju i Trójboju Siłowym Klasycznym,  
27-08.04.09.2022 r., Stambuł, Turcja 

 
 

Do dnia 01.08.2022 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 350 zł/noc,   
- pokój dwuosobowy 425 zł/noc  

- pokój trzyosobowy 500 zł/ noc 

Konieczna jest rezerwacja minimum jednej doby w hotelu organizatora. 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 MSJ w 
TS i TSK (adres podany poniżej).  

Zawodnicy potrzebujący transportu z lotniska do hotelu uiszczają opłatę dodatkową w obie strony 
w wysokości:  

Transport z lotniska w Stambule: 500 zł gdy przewożona jest jedna osoba, 250 zł od osoby gdy przewożone 
są dwie, 175 zł od osoby w przypadku odwożenia 3 lub 4 osób, 150zł od osoby w przypadku transportu 5 
lub więcej osób.   
Transport z lotniska Sabiha Gocken: 1000 zł gdy przewożona jest jedna osoba, 500 zł od osoby gdy 

przewożone są dwie, 350 zł od osoby w przypadku odwożenia 3 lub 4 osób, 300 zł od osoby w przypadku 
transportu 5 lub więcej osób.   
Jednocześnie prosimy o podanie na poniższe adresy emailowe dnia i godziny przylotu i wylotu samolotu.  

Osoby niepełnoletnie mają mieć ze sobą podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych tzw. 
Consent Form – zezwolenie na badanie antydopingowe. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do 
przesłania zgody opiekunów prawnych na udział w zawodach (w tym zgody na transport bez opieki, jeśli 
przelot będzie w innym terminie niż lot opieki reprezentacji).  

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania polisy OC i NNW (obejmująca start w zawodach 
w trójboju siłowym). Paszport lub dowód osobisty powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.  

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 MSJ 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: pzkfits@pzkfits.pl oraz Trenera Kadry: powerlifitng@o2.pl oraz adres starty.mm@pzkfits.pl w 
terminie do dn. 01.08.2022 r.  

Opłaty związane z uczestnictwem w zawodach należy uregulować do dn. 01.08.2022r. na konto 
PZKFiTS: PEKAO S.A. 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718.  

 

Zobowiązuje się uczestników MSJ do sprawdzania na bieżąco informacji związanych z wjazdem na 

teren Turcji.  

Szczegółowy komunikat o zawodach (Invitation):  Witryna IPF – Invitations 

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

Informacje dla podróżujących     Witryna gov.pl 
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