
REPRZENTACJA POLSKI NA 
MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW I WETERANÓW W BAIA MARE  W RUMUNII, 26-

29.06.2009 
 

 
Na podstawie eliminacji przeprowadzonych w klubie „Fit & Fun” w Warszawie w dniu 
10.06.2009 oraz konsultacji trenerów z weteranami, PZKFiTS ustalił następujący skład 
reprezentacji Polski na te Mistrzostwa: 
 
1. Szymon ŁADA   kat. +75 kg juniorów  
2. Marek DOROSZ kat. +75 kg juniorów   
3. Justyna JEDLIKOWSKA kat. +163 cm fitness juniorek   
4. Żaneta BALSEWICZ kat. +163 cm fitness juniorek   
5. Akop SZOSTAK kat. open kulturystyki klasycznej juniorów   
6. Henryk HRYSZKIEWICZ kat. 70 kg weteranów, 40-49 lat   
7. Mariusz GRZYWACZ            kat. 90 kg weteranów, 40-49 lat                        
8. Jan OLEJKO kat. open weteranów +60 lat    
 
Kierownictwo: 
- Paweł FILLEBORN (Prezes PZKFiTS; Wiceprezydent EBFF, sędzia kl. M) 
- Andrzej MICHALAK (Wiceprezes PZKFiTS; Prezydium EBFF, sędzia kl. M)        
- Leszek MICHALSKI (trener kadry narodowej juniorów i weteranów, sędzia kl. M) 
- Violetta PRYŁOWSKA (trenerka kadry narodowej fitness, sędzina kl. M) 
 
Wyjazd w dniu 25.06.2009. Autokar ma następujące przystanki, na których mogą dosiadać 
się uczestnicy:  
 
- Bydgoszcz: 07:00 (Dworzec Gł. PKP) 
- Toruń: 08:00 
- Warszawa: 12:00 (siedziba PZKFiTS, ul. Mangalia 4) 
- Ostrowiec Św.: 15:00 
- Rzeszów: 18:00 
 
Oczywiście, podane godziny przyjazdu autokaru należy traktować jako orientacyjne. Każdy 
uczestnik powinien mieć przy sobie telefon komórkowy i kontaktować się na bieżąco z 
trenerem Leszkiem Michalskim – tel. 0697 613-661 odnośnie czasu i miejsca przyjazdu 
autokaru. 
 
Nocleg w hotelu przed granicą ze Słowacją. 
 
Wyjazd z hotelu dn. 26.06.2009 o godz. 8:30 
 
Udział juniorów finansuje PZKFiTS.  
Weterani pokrywają sami koszty swojego udziału: 
- pakiet startowy: 200 Euro 
- dopłata za przejazd autokarem: 260 zł 
- nocleg: ok. 80 zł 
Do tego dochodzi 100 Euro zwrotnego depozytu hotelowego. Łącznie trzeba więc mieć przy 
sobie minimum 300 Euro + ok. 350 zł. 
 
Każdy zawodnik powinien zabrać ze sobą: stroje startowe, CD z podkładem muzycznym do 
programu dowolnego (najlepiej 2 sztuki CD), paszport lub inny dokument tożsamości ze 
zdjęciem i wpisaną datą urodzenia.  
Brązery dla juniorów dostarcza PZKFiTS (po 1 szt. na osobę). Weterani sami załatwiają dla 
siebie brązery. 
 
mgr inż. Andrzej Michalak 
Wiceprezes PZKFiTS 


