
KOMUNIKAT NR 1  

DOTYCZĄCY MISTRZOSTW ŚWIATA WETERANÓW W TRÓJBOJU SIŁOWYM I TRÓJBOJU 

SIŁOWYM KLASYCZNYM, 08.10-15.10.2022, ST. JOHN, NOWA FUNDLANDIA, KANADA. 

 

Osoby, które są chętne do wystartowania w Mistrzostwach Świata Weteranów w Trójboju 

Siłowym lub Trójboju Siłowym Klasycznym, odbywających się w dniach 08.10-15.10.2022 r. 

w St. John w Kanadzie są proszone o wysłanie zgłoszeń do  dnia 05.08.2022 r. Zgłoszenia proszę 

nadsyłać do koordynatora ds. weteranów Grzegorza Szklarza na adres e-mail 

grzegorz.szklarz@smcebi.edu.pl z kopią do starty.mm@pzkfits.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

- imię i nazwisko osoby zgłoszonej 

- datę urodzenia 

- kategorię wagową 

- nazwę klubu do którego przynależy zawodnik 

- kontakt mailowy i telefoniczny  

- kopię certyfikatu przejścia szkolenia antydopingowego na platformie ADeL: https://adel.wada-

ama.org/learn/ 

Pod uwagę będą brane zgłoszenia osób, które, w przypadku startu w MŚ w TS wystartowały 

ME Weteranów w TS w Eskilstuna lub na PP w TS w Puławach w dniu 18 czerwca 2022. W przypadku 

startu na MŚ w TSK PP w TSK w Kielcach w dniach 11-13 marca 2022 lub ME Weteranów w TSK w 

Wilnie. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy w terminie do dnia 14.09.2022 zobowiązani są wpłacić na 

konto PZKFiTS opłatę startową i antydopingową w wysokości  550 zł. 

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

Przelew w tytule powinien zawierać imię i nazwisko oraz nazwę zawodów: MŚ Weteranów w 

TS/TSK Każdy zawodnik, który wykona przelew musi wysłać potwierdzenie wykonania przelewu do 

koordynatora ds. weteranów na adres e-mail: grzegorz.szklarz@smcebi.edu.pl. Brak dopełnienia tej 

formalności spowoduje wykreślenie zawodnika z listy startowej. 

Każdy weteran zgłoszony do zawodów i potwierdzający chęć swojego jego startu w 

zgłoszeniu finalnym do 14.09.2022 r. zobowiązany jest wpłacić na konto PZKFiTS kaucję 

antydopingową w wysokości 10 000zł (10 tysięcy złotych) na poczet ewentualnego naruszenia przez 
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niego przepisów antydopingowych z opisem w tytule przelewu: „Kaucja antydopingowa za imię i 

nazwisko zawodnika za MŚ w TS/TSK, St. John, Kanada 2022.”  

Jeżeli weteran nie będzie badany na zawodach, wtedy kaucja zostanie zwrócona w terminie 

do 14 dni od zakończenia zawodów. Jeżeli zawodnik będzie badany a wynik badania będzie 

negatywny to kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przez PZKFiTS negatywnego 

wyniku tego badania. 

W związku z karami finansowymi, za brak odpowiedniej liczby sędziów wysłanych przez 

federację narodową na zawody międzynarodowe, nakładanymi przez IPF (500 € za brak sędziego), 

weterani, gdy się zgłosi minimum 4 zawodników, są zobowiązani w partycypacji kosztów wysłania 

przez PZKFiTS jednego sędziego międzynarodowego, lub jeżeli zgłosi się więcej niż 14 zawodników 

dwóch sędziów międzynarodowych.  

Rezerwacja noclegów u organizatora jest możliwa wyłącznie przez federację krajową. Koszt 

jednego noclegu z śniadaniem w pokoju jednoosobowym wynosi  550 złotych bez śniadania 675 zł z 

śniadaniem, a koszt pokoju dwuosobowego ze śniadaniem wynosi   550 złotych bez śniadania 675 zł 

z śniadaniem. W celu rezerwacji noclegu należy się kontaktować się z koordynatorem ds. 

weteranów, Grzegorzem Szklarzem mailowo lub telefonicznie: 663 628 985. W przypadku nie 

wykupienia noclegu w pokoju organizatora  należy wnieść opłatę wynoszącą 100 Euro. 

Osoby wjeżdżające na teren Kanady są zobowiązane do pokazania ważnego certyfikatu 

pełnego zaszczepienia na COVID-19 w języku angielskim bądź francuskim lub przetłumaczonym 

przez tłumacza przysięgłego na któryś z tych dwóch języków. Osoby w pełni zaszczepione są 

zobowiązane też używać aplikacji ArriveCAN: https://www.canada.ca/en/border-services-

agency/services/arrivecan.html Osoby niezaszczepione są zobowiązane do przejścia 14-dniowej 

kwarantanny i zgłoszenie planu kwarantanny w aplikacji ArriveCAN 

Wjeżdżając do Kanady każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do 

posiadania wizy. Obecnie wizę można wyrobić, średni czas oczekiwania na wizę to 24h (maksymalnie 

3 dni robocze). Opłatę za wniosek wizowy (7 CAD, około 25 zł) wnosi się przy pomocy karty 

kredytowej lub konta Paypal. Szczegółowe informacje odnośnie wizy do Kanady: 

https://www.canada-visa-online.org/pl/prawo-do-wizy-do-kanady/obywatele-polscy 

Formularz zgłoszeniowy on-line do wizy (eTA) 

https://www.canada-visa-online.org/pl/wniosek-o-wiz%C4%99-kanadyjsk%C4%85-online 
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 Zaleca się wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Kanady – ceny usług 

medycznych są dość wysokie i NFZ nie zwraca kosztów poniesionych na usługi medyczne w Kanadzie. 

 

Szczegółowy komunikat o zawodach dostępny jest na stronie: 

https://www.powerlifting.sport/fileadmin/ipf/data/championships/Arnolds/2022/Invitation-ACUK-

2022V1.pdf 
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