
KOMUNIKAT 1 - DECYZJE NARADY EBFF W TOLEDO 
 
 
W dniach 18-20 stycznia 2013 r odbywała się w hiszpańskim średniowiecznym mieście Toledo 
doroczna Narada Europejskiej Federacji Kulturystyki i Fitnes s [EBFF] . Przyniosła ona kilka 
istotnych zmian na europejskiej scenie sportów sylwetkowych. Oto one: 
 
- Mistrzostwa Europy w Fitness.  Po przeniesieniu kobiecej kulturystyki do dawnych 
Mistrzostw Europy Mężczyzn, teraz będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Fitness. Będą one 
obejmowały następujące kategorie: 
- fitness kobiet do 163 cm i +163 cm 
- fitness mężczyzn: open 
- fitness sylwetkowe kobiet: 158 cm, 163 cm, 168 cm i +168 cm 
- bikini fitness kobiet: 158 cm, 163 cm, 168 cm i +168 cm 
- fitness atletyczne kobiet: open 
- fitness atletyczne mężczyzn: open 
- kobiecą sylwetkę: 163 cm i +163 cm 
- męską sylwetkę: 175 cm i +175 cm 
 
- Mistrzostwa Europy w Kulturystyce.  Wprowadzono nową kategorię mężczyzn: do 95 kg. 
Łącznie z kulturystyka kobiet będą obejmowały następujące kategorie:  
- kulturystykę kobiet: open 
- kulturystykę mężczyzn: 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 95 kg, 100 kg i +100 kg. 
- kulturystykę klasyczną mężczyzn: 168 cm, 171 cm, 175 cm, 180 cm, +180 cm 
 - pary.  
Zgodnie z decyzją Kongresu IFBB, będzie jedna kategoria wszechwag kulturystek, ale każdy 
kraj będzie mógł wystawić po dwie zawodniczki.  
Powyższe zmiany organizacyjne nie są możliwe do wprowadzenia na Mistrzostwach Świata 
Mężczyzn, gdyż od czasu do czasu rozgrywane są one w krajach islamskich, gdzie nie mogłyby 
występować kulturystki. Tak więc schemat organizacyjny wszystkich czterech Mistrzostw Świata 
na razie pozostaje bez zmian. 
 
- Mistrzostwa Europy Juniorów i Weteranów w Kultury styce i Fitness. Jedyne zmiany 
polegają na wprowadzeniu czterech nowych kategorii:  
- kobieca sylwetka juniorek: open 
- męska sylwetka juniorów: open 
- kobieca sylwetka weteranek (+35 lat): open 
- męska sylwetka weteranów (+40 lat): open 
Mistrzostwa te będą więc teraz obejmowały 12 kategorii juniorskich oraz 15 kategorii weteranów 
i weteranek, a także 1 kategorię kulturystyki na wózkach mężczyzn. Łącznie aż 28 kategorii! 
 
Tegoroczne Mistrzostwa Europy Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness będą 
rozgrywane łącznie z Mistrzostwami Europy w Fitness, w znanym hiszpańskim kurorcie 
nadmorskim Santa Susanna, w dniach 01-06 maja. Jednak traktowane będą jako dwie odrębne 
imprezy, przez co juniorki będą mogły także występować w Mistrzostwach Europy w Fitness, 
które nie mają limitów wiekowych. W związku z tak dużą liczbą kategorii, Mistrzostwa w Santa 
Susanna będą trwać o jeden dzień dłużej. Mistrzostwa Europy w Kulturystyce odbędą się w 
stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, w następny weekend po Mistrzostwach Europy w Fitness, czyli w 
dniach 10-13 maja. 
 
Eliminacje do reprezentacji Polski na wszystkie te Mistrzostwa Europy – bez zmian: na 
Mistrzostwach Polski w Mińsku Mazowieckim. 
 


