
KOMUNIKAT NR 4/2011 
 

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA MISTRZOSTWA E UROPY MĘŻCZYZN I 
PAR – SOFIA, 20 – 23 maja 2011 

 
Obecnie istnieje możliwość wystawienia Drużyny A i Drużyny B. każda z drużyn może liczyć maksymalnie 15 
zawodników i jedną parę. Obowiązują następujące kategorie wagowe / wzrostowe: 
 
KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN 
- Kategoria 65 kg 
- Kategoria 70 kg  
- Kategoria 75 kg  
- Kategoria 80 kg 
- Kategoria 85 kg  
- Kategoria 90 kg  
- Kategoria 100 kg  
- Kategoria +100 kg 

KULTURYSTYKA KLASYCZNA MĘŻCZYZN  
- Kategoria 168 cm, 
- Kategoria 171 cm, 
- Kategoria 175 cm  
- Kategoria 180 cm  
- Kategoria +180 cm 

 
PARY – open 
 
W każdej drużynie (A i B) można wystawić maksimum 2 zawodników w jednej kategorii i jedną parę. 
 
DRUŻYNA A 
Może liczyć maksymalnie 13 zawodników: 8 kulturystów tradycyjnych i 5 kulturystów klasycznych oraz 1 
zawodniczkę do pary. Eliminacje do Reprezentacji A odbędą się na Mistrzostwach Polski w Częstochowie jako 
odrębna runda na koniec finałów.  
O miejsce w Reprezentacji A mogą ubiegać się jedynie zawodnicy będący członkami kadry narodowej, którzy 
wezmą udział w Mistrzostwach Polski 2011. 
Po tych Mistrzostwach trener kadry zaproponuje skład, który zostanie zatwierdzony przez Prezydium PZKFiTS i 
zgłoszony do EBFF. Udział zawodników Drużyny A jest w pełni finansowany przez PZKFiTS (przelot, pobyt, 
wpisowe, depozyt hotelowy, kieszonkowe, dresy).  
 
DRUŻYNA B  
PZKFiTS może zgłosić na Mistrzostwa Europy także Drużynę B.  
 
Wszyscy zawodnicy, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Drużynie B, muszą wystartować na Mistrzostwach Polski 
w Częstochowie i wziąć udział w rundach eliminacyjnych, które odbędą się na zakończenie Mistrzostw. 
 
Zawodnicy, którzy nie byli w kadrze narodowej, muszą wystartować w Mistrzostwach Polski. Na Mistrzostwach 
Polski zostanie podjęta decyzja, kto z nich awansuje do kadry narodowej. Ci zawodnicy, którzy zostaną przyjęci do 
kadry narodowej, będą mogli wziąć udział w eliminacjach do drużyny B (na koszt własny) na Mistrzostwa Europy 
Mężczyzn w Sofii. 
 
Kandydaci do drużyny B jadą na koszt własny (lub sponsorów) i muszą się liczyć z następującymi kosztami: 
- przelot: ok. 1200 zł 
- pakiet pobytowy: 500 EUR (w tym wpisowe) 
- zwrotny depozyt hotelowy: 100 EUR 
 
Koszt pakietu pobytowego dla dodatkowych działaczy, dziennikarzy i innych osób towarzyszących wynosi 350 
EUR (w pokoju dwuosobowym) lub 450 EUR (w pokoju jednoosobowym). Depozyt ich nie obowiązuje. 
 
 
mgr inż. Andrzej Michalak 
Wiceprezes PZKFiTS 
 
 

 

 


