
KOMUNIKAT O ZAWODACH 
XXI OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 
W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC
z udziałem drużyn zagranicznych
Honorowy Patronat Mistrzostw 
Prezydent Miasta  Pan Waldemar Socha
Przewodniczący Rady Miasta Pan Piotr Kosztyła

Żory 01 MARZEC 2015 r. 

I. CELE 
1. Popularyzacja wyciskania sztangi leżąc. 
2. Popularyzacja ćwiczeń siłowych wśród społeczności Śląska. 
3. Wyłonienie mistrzyń i mistrzów Śląska. 

II. ORGANIZATORZY 
1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. 
2. Klub Sportowy „Tytan” Żory
organizator bezpośredni. 
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Żory
4. Urząd Miasta Żory. 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
1. Termin zawodów: 01 marzec 2015 r. (niedziela). 
2. Miejsce startu: 44-240 Żory ul. Folwarecka 10
3. Termin i miejsce odprawy technicznej: 01 marzec 2015 r. (Niedziela) 
godz. 10:00 (w miejscu startu). 
4. Termin zgłoszeń: do dnia 25 lutego 2015 r., Marian Ciemięga – 
tel. 609-482-949, e–mail: tytan.mc@interia.pl na załączonym 
druku. ze strony PZKFiTS

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych 
– członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub 
przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub. Wniosek o 
przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS pod adresem: 
http://www.pzkfits.pl/komunikaty_dok.htm
2. Zawodnicy i członkowie KS „Tytan” oraz kandydaci na 
członków. 
3. Opłacone wpisowe w przypadku: 
a) zgłoszenia terminowego – do 25 lutego 2015 r. 
w jednej kategorii wiekowej: 40 zł od osoby, za start w każdej następnej 
kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 20 zł od osoby, 
b) zgłoszenia spóźnionego – od 26 lutego 2015 r. do dnia zawodów :w jednej 
kategorii wiekowej: 60 zł od osoby, za start w każdej następnej kategorii 
obowiązuje wpisowe w wysokości 20 zł od osoby. 
Opłaty startowego przyjmowane będą wyłącznie w biurze zawodów w dniu 
01.03.2015 r., od godziny 8.00, przed wejściem na wagę. 
4.. Okazać ważne indywidualne badania lekarskie. 

V. SPOSÓB RYWALIZACJI, KLASYFIKACJE 
1. Rywalizacja zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach wagowych: 
a) kobiety 
- juniorki do 23 lat w kat. OPEN według formuły Wilks’a, 
- seniorki w kat. OPEN według formuły Wilks’a. 
b) mężczyźni 

http://www.pzkfits.pl/komunikaty_dok.htm


- juniorzy do lat 16 w grupach kategorii wagowych: do 66 (53, 59, 66) oraz 
powyżej 66 (74, 83, 93, 105, 120, +120) według formuły Wilks`a. 
- juniorzy do lat 20 w grupach kategorii wagowych: do 83 (53, 59, 66, 74, 83) 
oraz powyżej 83 (93, 105, 120, +120) według formuły Wilks`a. 
- juniorzy do lat 23 w grupach kategorii wagowych: do 83 (53, 59, 66, 74, 83) 
oraz powyżej 83 (93, 105, 120, +120) według formuły Wilks`a. 
- seniorzy w kat. wagowych: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 kg według uzyskanego 
wyniku w kilogramach, 
- weterani I grupa wiekowa 40 ÷ 49 lat w grupach kategorii wagowych do 83 ( 59, 66, 
74, 83) oraz powyżej 83 kg (93, 105, 120, +120) według formuły Wilks`a. 
- weterani II grupa wiekowa 50 ÷ 59 lat w grupach kategorii wagowych do 83 ( 59, 66, 
74, 83) oraz powyżej 83 kg (93, 105, 120, +120) według formuły Wilks`a. 
- weterani III grupa wiekowa powyżej 60 lat w kat. OPEN według formuły Wilks’a. 
2. Klasyfikacja Najlepszej Zawodniczki i Zawodnika spośród wszystkich startujących 
kobiet i mężczyzn open wg formuły Wilks`a. 
3. Rywalizacja drużynowa: 
a) Prowadzona będzie tylko klasyfikacja mężczyzn, punktuje pięciu najlepszych 
zawodników z kategorii wagowych (seniorów), oprócz kandydatów na członków 
klubu. 

UWAGA: 
Zawodnicy do lat 16 startują bez koszulek specjalistycznych. 

VI. INFORMACJE 
1. Wszelkich informacji udziela p. Marian Ciemięga nr tel. 609 482 949. 
2. Informacje o zawodach wraz z Regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne 
będą w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl.
3. W czasie zawodów czynny będzie bufet. 

VII. NAGRODY 
1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej kobiet i grupie kategorii 
wagowej oraz kategorii wagowej mężczyzn zostaną nagrodzone medalami. 
2. Każdy zwycięzca i zwyciężczyni zostaną nagrodzeni pucharem lub statuetką. 
3. Pierwsze miejsca w klasyfikacjach Najlepszej Zawodniczki, Najlepszego Zawodnika i Najlepszego 
Juniora do lat 23 zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi
4. Drugie i trzecie miejsca w klasyfikacjach Najlepszej Zawodniczki, Najlepszego Zawodnika oraz 
Najlepszego Juniora do lat 23 zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. 
4. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej mężczyzn zostaną nagrodzone 
pucharami lub statuetkami. 
5. Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy i zawodniczki otrzymają dyplomy 
potwierdzające uzyskane miejsce a osoby niesklasyfikowane dyplomy uczestnictwa. ). 
- dla Mistrzów/Mistrzyń Śląska i Wicemistrzów/Wicemistrzyń Śląska wszystkich kategorii. 
- za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacjach Najlepszej Zawodniczki, Najlepszego Zawodnika oraz 
Najlepszego Juniora do lat 23. 
6. Nagrody rzeczowe za zajęcie miejsca od pierwszego do piątego we wszystkich kategoriach na 
łączną kwotę 10 000,00 zł (odżywki, suplementy i inne). 

VIII. PROGRAM ZAWODÓW I ODPRAWA TECHNICZNA 
1. Wstępny program zawodów: 01.03.2015 r. (sobota) 
- godz. 8.30 ÷ 10.00 – ważenie wszystkich zawodniczek, juniorów, weteranów, 
seniorów 
- godz. 10.05 – odprawa techniczna 
- godz. 10.30 – start I grupy kobiet 
2. Dokładny program zawodów będzie ustalony po nadesłaniu zgłoszeń i zostanie 
ogłoszony na stronie PZKFiTS. 

http://www.pzkfits.pl./


IX. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWY 
1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF. 
2. Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z organizatorem. 
3. Na zawodach nie będzie możliwości dokonania opłat za licencję. Opłaty należy uiścić 
bezpośrednio na konto PZKFiTS. 
4. Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom 
zawartym w „Regulaminie ogólnym zawodów” który dostępny jest na witrynie 
internetowej PZKFiTS pod adresem: 
www.pzkfits.pl/komunikaty/2012/regulamin_zawodow_ts.pdf

X. PATRONAT MEDIALNY 
1. Kulturystyka i Fitness. 
2.  Radio 90 FM. 
3. TV Katowice. 

Żory, dnia 10.01.2015 r. 

Wiceprezes PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego Prof. nzw. dr hab. Marek Kruszewski 
O r g a n i z a t o r  KS „Tytan” Żory Marian Ciemięga 
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