
KOMUNIKAT NR 4/2012 
 

ZASADY UCZESTNICTWA W JESIENNYCH ZAWODACH IFBB 
 

W tym roku sezon jesienny IFBB obejmuje wiele imprez rozgrywanych w Europie 
Środkowej i Wschodniej, w których mogą startować reprezentacje Polski. Na 
najważniejsze imprezy: cztery Mistrzostwa Świata oraz Arnold Europe PZKFiTS 
wystawia oficjalne reprezentacje, jadące na koszt Związku. W pozostałych imprezach 
można uczestniczyć na koszt własny (sponsorów). Zgłoszenie udziału w każdych 
zawodach zagranicznych musi być dokonywane przez PZKFiTS, co jest zgodne z 
wymaganiami IFBB. W nowych kategoriach: fitness atletycznym i sportowej sylwetce 
PZKFiTS nie wystawia w tym roku drużyny A. Można pojechać tylko na koszt własny. 
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w imprezach mistrzowskich IFBB muszą mieć 
wykupioną Licencję Zawodnika IFBB, która kosztuje 30 EUR na rok. 
 
MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET – BIAŁYSTOK 
Polska może wystawić Drużyny A, B i C, a więc praktycznie każda zawodniczka i 
zawodnik fitness , reprezentujący poziom odpowiedni do rywalizacji na Mistrzostwach 
Świata, będzie mógł w nich uczestniczyć.  
Eliminacje do reprezentacji Polski na te Mistrzostwa odbędą się na zawodach 
Kamienna Rzeźba w Strzegomiu, w dniu 22 września.  W związku z dużym 
zainteresowaniem udziałem w tych Mistrzostwach, eliminacje będą prowadzone tak 
jak normalne zawody, czyli we wszystkich rundach, co pozwoli na precyzyjne 
wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.  
 
Drużyna A może liczyć 12 osób: dwie fitneski, jednego zawodnika fitness, dwie 
kulturystki, cztery fitneski sylwetkowe i trzy fitneski bikini. W żadnej kategorii wagowej 
/ wzrostowej nie może być więcej niż dwie zawodniczki. Drużyna ta uczestniczy na 
koszt PZKFiTS i bierze udział w klasyfikacji drużynowej. 
 
Drużyna B  może liczyć także 12 osób, z limitem max. dwóch zawodniczek w jednej 
kategorii. Uczestniczy na koszt własny. Członkowie tej drużyny biorą udział tylko w 
klasyfikacji indywidualnej. PZKFiTS wynegocjował z Organizatorem Mistrzostw 
obniżoną cenę pakietu uczestnictwa dla polskich zawodniczek w wysokości 300 EUR 
(w pokoju dwuosobowym) lub 350 EUR (w pokoju jednoosobowym), w czym znajduje 
się 150 EUR opłaty na rzecz IFBB. Pakiet obejmuje zakwaterowanie od piątku do 
poniedziałku, trzy posiłki dziennie, oficjalne materiały i prezenty, udział w bankiecie. 
 
Drużyna C zostanie ustalona po eliminacjach. Zasady uczestnictwa – jak Drużyna B. 
 
ARNOLD CLASSIC EUROPE – MADRYT 
Zawody obejmują kulturystykę mężczyzn (7 kategorii, od 70 kg do +100 kg), 
kulturystykę kobiet (open), kulturystykę klasyczną mężczyzn (3 kategorie: 175 cm, 
180 cm, +180 cm), fitness kobiet (2 kategorie), fitness mężczyzn (open), fitness 
sylwetkowe kobiet (4 kategorie), bikini fitness kobiet (3 kategorie), kulturystykę 
juniorów (open), fitness sylwetkowe juniorek (open), kulturystykę weteranów 40-49 lat 
(80 kg, 90 kg, +90 kg), kulturystykę weteranów 50-59 lat (open), kulturystykę 
weteranów +60 lat (open), fitness sylwetkowe weteranek (open), fitness atletyczne 
mężczyzn (175 cm, +175 cm), fitness atletyczne kobiet (163 cm, +163 cm), sylwetkę 
sportową mężczyzn (178 cm, +178 cm) i sylwetkę kobiecą (163 cm, +163 cm). 



 
Na tych zawodach płaci się za wszystko (organizator nie oferuje zakwaterowania i 
wyżywienia dla drużyny A ani żadnych pakietów pobytowych). Koszty polecanych 
hoteli – w granicach 40-80 EUR za dobę ze śniadaniem od osoby w pokoju 
dwuosobowym. Każdy zawodnik musi opłacić wpisowe w wysokości 150 EUR. 
 
Drużyna A:  PZKFiTS planuje wystawienie oficjalnej drużyny w składzie 6-7 
zawodników / zawodniczek. Ta drużyna będzie uczestniczyła na koszt PZKFiTS. 
Oprócz tego, w zawodach tych mogą startować inni zawodnicy, jadąc na koszt 
własny. Wszyscy muszą uczestniczyć w eliminacjach w Strzegomiu, po których 
zostanie podany skład Drużyny A oraz wykaz zawodników / zawodniczek 
dopuszczonych do startu na koszt własny. 
Przypomina się, że na wszystkich Mistrzostwach Arnolda dla Amatorów póki co nie 
prowadzi się kontroli antydopingowej, toteż zawodnicy z krajów objętych programem 
antydopingowym, takim jak Polska, muszą się liczyć z rywalizacją z zawodnikami nie 
objętymi takim programem. 
 
MISTRZOSTWA ŚWIATA MĘŻCZYZN W KULTURSTYCE - GUAYAQUIL  
MISTRZOSTWA ŚWIATA MĘŻCZYZN W KULTURSTYCE KLASYCZNEJ – SOFIA 
PUCHAR ŚWIATA IFBB - SOFIA 
MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW I WETERANÓW - BUDAPESZT 
 
Eliminacje do reprezentacji Polski na wszystkie te imprezy zostaną przeprowadzone 
na Pucharze Polski w Mińsku Mazowieckim, 20-21 października br. 
 
Na MŚ Mężczyzn w Ekwadorze  można wystawić Drużynę A (na koszt PZKFiTS) 
oraz Drużynę B (na koszt własny). Każda z tych drużyn może liczyć maksymalnie po 
9 zawodników (w kategoriach od 60 kg do +100 kg), ale nie więcej niż czterech 
(łącznie) w jednej kategorii. Ceny pakietów pobytowych dla Drużyny B: 500 EUR w 
pokoju dwuosobowy, 650 EUR – w pokoju jednoosobowym. 
 
Na MŚ w Kulturystyce Klasycznej oraz Puchar Świata IFBB w Sofii  można 
wystawić Drużynę A (na koszt PZKFiTS) oraz Drużynę B (na koszt własny). Drużyna 
A może liczyć pięciu kulturystów klasycznych (na MŚ) oraz dwie fitneski sylwetkowe, 
jednego kulturystę, jedną fitneskę, jednego zawodnika fitness, a także dwóch 
zawodników w fitness atletycznym oraz dwie zawodniczki w fitness atletycznym. 
Drużyna B – podobnie, ale bez fitness atletycznego. Ceny pakietów: 400 EUR w 
pokoju dwuosobowym, 500 EUR w pokoju jednoosobowym w hotelu „Rodina”. 
 
Na MŚ Juniorów i Weteranów w Budapeszcie  można wystawić Drużynę A (na 
koszt PZKFiTS tylko juniorzy!) oraz Drużynę B (na koszt własny). Drużyna A może 
liczyć 11 juniorów / juniorek (ostatnio doszły kategorie bikini fitness kobiet (open) 
oraz sportowa sylwetka mężczyzn (open)).  
Przypomina si ę, że od tego roku wiek juniora podniesiono do 23 lat ( decyduje 
rocznik).  
Nowością MŚ w Budapeszcie jest to, że po raz pierwszy mo żna wystawi ć 
Drużynę B juniorów, bez limitu ilo ściowego! 
Drużyna A może liczyć 13 weteranów, w tym dwie nowe kategorie: weteranki fitness 
sylwetkowego +45 lat oraz weterani w kulturystyce +65 lat. Udział weteranów w 
Drużynie B jest nielimitowany.  



 
Mistrzostwa te obejmują także kategori ę open kulturystki osób 
niepełnosprawnych na wózkach , w której po raz pierwszy można wystawić 
jednego zawodnika w Drużynie A oraz dowolną liczbę zawodników w Drużynie B. 
 
PZKFiTS w pełni finansuje udział juniorów w Drużynie A. Weterani w Drużynie A 
płacą tylko wpisowe na rzecz IFBB w wysokości 200 EUR. 
Juniorzy i weterani w Drużynie B muszą wykupić pakiet pobytowy w wysokości  
300 EUR (w pokoju dwuosobowym) lub 400 EUR w (w pokoju jednoosobowym). 
PZKFiTS planuje wynajęcie autokaru na ten wyjazd, toteż koszty podróży zostaną 
zminimalizowane. 

 
O innych zawodach w oddzielnym Komunikacie.  
 
Kalendarz IFBB na jesień 2012 przedstawia się następująco: 
 

1. Vyskov Fitness Grand Prix Vyskov, Czech Republic Sept. 22 
2. Int. Latvian Women’s Cup “Riga Pearl 2012” Riga, Latvia Sept. 29 
3. Norway Open 2012 Trondheim, Norway Sept. 29 
4. International Austria Cup Vienna, Austria Sept. 29 
5. Mistrzostwa Świata Kobiet   Białystok, Polska Oct. 05-07  
6. International Savickas Sport Festival Vilnius, Lithuania Oct. 06-07 
7. Arnold Classic Europe Madrid, Spain Oct. 12-14 
8. HI-TECH Nutrition Grand Prix Celakovice, Czech Republic Oct. 14 
9. Eastern European Championships Kazan, Russia Oct. 26-29 

10. Grand Prix PEPA Opava, Czech Republic Oct. 20 
11. Amateur Bikini Olympia Prague, Czech Republic Oct. 27 
12. Belgian Federation Cup Gent, Belgium Oct. 27 
13. Cup of Prague Prague, Czech Republic Nov. 03 
14. Cup of the Champions Moscow, Russia Nov. 03 
15. Mistrzostwa Świata M ężczyzn  Guayaquil, Ekwador Nov. 06-11 
16. The Mayor’s Cup Kamensk (Ural), Russia Nov. 18 
17. Mistrzostwa Świata w Kulturystyce Klasycznej Sofia, Bułgaria Nov . 23-26 
18. Puchar Świata IFBB  Sofia, Bułgaria  Nov. 23-26     
19. Mistrzostwa Świata Juniorów i Weteranów  Budapeszt, W ęgry Dec. 14-17 

 


