REGULAMIN ZAWODÓW
Mistrzostwa Polski Federacji NAC w Kulturystyce i Fitness
Nadarzyn/Warszawa 2017r
Eliminacje do Mistrzostw Świata Hiszpania 2017r
1. CEL IMPREZY:
-Popularyzacja kulturystyki i fitness
-Wyłonienie Zwycięzców Mistrzostw Polski Federacji NAC w poszczególnych
kategoriach
-Powołanie reprezentacji Polski na wyjazd na MŚ 2017r .
(ostateczny skład kadry na MŚ odbędzie się na zgrupowaniu reprezentacji , 2 tyg
przed imprezą )
2. ORGANIZATOR:
NAC –Polska
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
-Zawody odbędą się w dniu 22.04.2017 Nadarzyn-Warszawa
4. ZASADY:
-Zawody odbędą się na ogólnych zasadach Federacji NAC INTERNATIONAL
dostępne na stronie internetowej www.nac-polska/rules/NAC-Rules.pdf
5. ZGŁOSZENIA
-Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza na stronie internetowej
www.nac-polska.pl/formularz.php
lub na adres:
NAC - POLSKA Hadrian Radziejewski
80-340 Gdańsk ul.Gospody 7A
-Opłata startowa wynosi 70 zł dla zawodników zgłoszonych poprzez
formularz zgłoszeniowy do dnia 09.04.2017r płatna w dniu zawodów przy weryfikacji

www.nac-polska.pl/formularz.php
-Dla zawodników którzy nie zgłoszą się do dnia 09.04. br. opłata startowa
wynosić będzie 100zł.
6. WERYFIKACJA
-Weryfikacja zawodników odbędzie się
od dnia 21.04.2017 w miejscu Mistrzostw
-Przy weryfikacji wymagany jest dokument tożsamości .
-Podczas weryfikacji zawodników odbędzie się ważenie i pomiar wzrostu
-Zawodnik zobowiązany jest do dostarczenia podkładu muzycznego
TYLKO na płycie CD opisanych nazwiskiem zawodnika.
(nagranie należy umieścić na początku nośnika).
7. KATEGORIE
-dostępne na stronie: http://www.nac-polska.pl/categories/categories.htm
*Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku nie
wystarczającej liczby zawodników
8. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
-Uczestnicy zawodów przyjeżdżają i nocują na koszt własny.
9. NAGRODY
Juniorzy ,
Masters (Weterani),
Athletic(Kulturystyka Klasyczna) grupa I i II
Men Body(Mr. Muskulatury), grupa I, II i III
Men`s Aesthetics (Męska Sylwetka)
DEBIUTY
COUPLES(Pary)
Ms. Figure , Ms.Shape (bikini)

-I miejsce nagroda rzeczowa + puchar + dyplom
-II miejsce nagroda rzeczowa + puchar + dyplom
-III miejsce nagroda rzeczowa + puchar + dyplom
- IV dyplom
- V dyplom
- VI dyplom

-Finaliści kategorii M.Body , Athletic, Masters , Men`s Aesthetics , Ms.Shape
kwalifikują się do
Głuchowski Biogenix Challenge rozgrywane w dniu 23.04.2017r.
Pula nagród - 8000€
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Zawodnikom i zawodniczkom zakazuję się przebywania i poruszania się na
hali w części dla publiczności ,
w strojach startowych , jak i tylko w górnej lud dolnej części odzież. Złamanie

tego zakazu grozi dyskwalifikacją.

- Każdy z zawodników startujący na zawodach wyraża zgodę na publikowanie jego
zdjęć celem reklamowym.
-Przystąpienie do rywalizacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
-Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów, a nie ujęte w niniejszym regulaminie
rozstrzyga sędzia główny zawodów i organizator.
-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie .
11. INFORMACJE
-Wszelkich dodatkowych informacji o zawodach udziela Sekretariat Federacji NACPolska
p. Marta Wójcik tel.787-666-180

