
KOMUNIKAT PZKFiTS 16/2014 

REPREZENTACJE POLSKI NA JESIENNE MISTRZSTWA �WIATA  

Wa�na informacja: Wszyscy kandydaci do reprezentacji Polski na Mistrzostwa 
�wiata w Meksyku, Kanadzie i Brazylii musz� mie� paszport z dat� wa�no�ci co 
najmniej 6 miesi�cy od dnia zako�czenia zawodów. Kandydaci do reprezentacji na 
M� w Fitness (Kanada) powinni mie� tzw. paszport biometryczny.(przy wyrabianiu 
pobieraj� odciski placów, a pod nazw� „Paszport” na okładce musi by� prostok�t z 
kółeczkiem w �rodku). 

Mistrzostwa �wiata Juniorów i Weteranów – Morelia, Meksyk, 02-06.10.2014 
Skład Dru�yn A i B juniorów zostanie ustalony po eliminacjach w Strzegomiu 
(13.09.2014). Skład Dru�yn  A i B weteranów jest w trakcie ustalania. Dotychczas 
zgłosili si�: 
- Mieczysław Nowacki  kulturystyka klasyczna weteranów +50 lat 
- Bogdan Nowakowski kulturystyka klasyczna weteranów 40-49 lat 
- Katarzyna Kozakiewicz  fitness sylwetkowe weteranek 35-44 lata 

Liczba miejsc w Dru�ynie A juniorów: 2- 4 w zale�no�ci od klasy sportowej i formy 
kandydatów. Koszty udziału juniorów z Dru�yny A pokrywa PZKFiTS.  
Poniewa� weterani i tak opłacaj� swój udział, mog� przez cały czas zgłasza� ch��
swojego startu w Meksyku do trenera kadry narodowej Bogdana Szczotki i 
ewentualnie rezerwowa� bilety lotnicze. Eliminacje w Strzegomiu zadecyduj� jednak 
o tym, kto b�dzie w Dru�ynie A i B według kryteriów IFBB, co ma wpływ na koszt 
udziału. W Dru�ynie A (IFBB) mo�e by� nie wi�cej ni� 2 zawodników w jednej 
kategorii. 
Wpisowe dla weteranów w Dru�ynie A wynosi 200 EUR. Juniorzy i weterani w 
Dru�ynie B wykupuj� pakiet pobytowy w wysoko�ci 450 EUR. Do tego trzeba mie�
100 EUR na zwrotny depozyt hotelowy oraz 30 EUR na opłat� Licencji IFBB (je�li si�
w tym roku jeszcze nie startowało). 

Mistrzostwa �wiata w Fitness – Montreal, Kanada, 16-20.10.2014 
Na podstawie zgłosze� na Mistrzostwach Polski 2014 oraz wyników z ostatnich ME  
i M�, PZKFiTS zatwierdził trzon reprezentacji A: 

1. Kinga Szweda        fitness sylwetkowe  +168 cm 
2. Paula Banot            bikini fitness  +172 cm 
3. Hanna Garbo� bikini fitness 163 cm 
4. Grzegorz Płaczkowski   m�ska sylwetka  178 cm 

Wy�ej wymienieni zawodnicy nie musz� ju� bra� udziału w �adnych eliminacjach  
i przygotowuj� si� bezpo�rednio do startu w Montrealu. Musz� si� jednak stawi� w 
Strzegomiu (13.09.2014) na bie��ce konsultacje z trenerem Szczotk�.

Do obsadzenia pozostaje 1 vacat w Dru�ynie A, o które zawodnicy i 
zawodniczki b�d� rywalizowa� na eliminacjach w Strzegomiu. Po tych 
eliminacjach ustali si� ostateczny skład Dru�yn A i B. 



Koszty udziału zawodników z Dru�yny A pokrywa PZKFiTS. Dla zawodników z 
Dru�yny B koszty wynosz�: wpisowe – 250 EUR plus pakiet pobytowy – 200 EUR 
plus zwrotny depozyt hotelowy – 100 EUR plus Licencja IFBB – 30 EUR (je�li kto� jej 
jeszcze w tym roku nie opłacił).  

Mistrzostwa �wiata M��czyzn w Kulturystyce – Brasilia, Brazylia, 13-17.11.2014 
Na podstawie zgłosze� na Mistrzostwach Polski 2014 oraz wyników z ostatnich ME  
i M�, PZKFiTS zatwierdził trzon reprezentacji A: 

1. Marcin Kosel    kat. 70 kg 
2. Karol Małecki   kat. 75 kg 
3. Szymon Łada    kat  90 kg 
4. Andrzej Kołodziejczyk    kat. +100 kg 

Wy�ej wymienieni zawodnicy nie musz� ju� bra� udziału w �adnych eliminacjach  
i przygotowuj� si� bezpo�rednio do startu w Brazylii. Musz� si� jednak stawi� w 
Strzegomiu (13.09.2014) na bie��ce konsultacje z trenerem Szczotk�. 

Do obsadzenia pozostaje 1 vacat w Dru�ynie A, o który zawodnicy b�d�
rywalizowa� w specjalnej rundzie eliminacyjnej rozgrywanej na Mistrzostwach 
Polski Juniorów i Weteranów w Katowicach (26.10.2014). 
Po tych eliminacjach ustali si� ostateczny skład Dru�yn A i B. 

Koszty udziału zawodników z Dru�yny A pokrywa PZKFiTS. Dla zawodników z 
Dru�yny B koszty wynosz�: wpisowe – 150 EUR plus pakiet pobytowy – 500 EUR (w 
pokoju trzyosobowym) lub 600 EUR w pokoju dwuosobowym) plus zwrotny depozyt 
hotelowy – 100 EUR plus Licencja IFBB – 30 EUR (je�li kto� jej jeszcze w tym roku 
nie opłacił).  
�

Mistrzostwa �wiata M��czyzn w Kulturystyce Klasycznej – La Nucia, Hiszpania, 
12-15.12.2014 
Na podstawie zgłosze� na Mistrzostwach Polski 2014 oraz wyników z ostatnich ME  
i M�, PZKFiTS zatwierdził trzon reprezentacji A: 

1. Tomasz Kornalewski    kat. +180 cm 
2. Mateusz Kołkowski  kat. +180 cm 

�

Wy�ej wymienieni zawodnicy nie musz� ju� bra� udziału w �adnych eliminacjach  
i przygotowuj� si� bezpo�rednio do startu w Brazylii. Musz� si� jednak stawi� na 
Mistrzostwach Polski Juniorów w Katowicach (26.10.2014) na bie��ce 
konsultacje z trenerem Szczotk�.
�

Liczb� mo�liwych vacatów w Dru�ynie A PZKFiTS ustali si� po rozliczeniu 
finansowym wcze�niej wymienionych imprez. O obsadzenie vacatów w 
Dru�ynie A zawodnicy b�d� rywalizowa� na Pucharze Polski w Mi�sku 
Mazowieckim (23.11.2014). 
Po tych zawodach ustali si� ostateczny skład Dru�yn A i B. 

Koszty udziału zawodników z Dru�yny A pokrywa PZKFiTS. Raport Inspekcyjny nie 
został jeszcze opublikowany, tote� nie mo�na poda� kosztów uczestnictwa dla 
zawodników z Dru�yny B. 


