
REGULAMIN ZAWODÓW 

Mistrzostwa  Polski Federacji NAC 

w Kulturystyce i Fitness Żagań 2014 

Eliminacje do Mistrzostw Świata  Castellón / Spain 

1. CEL IMPREZY: 

-Popularyzacja kulturystyki i fitness 

-Wyłonienie Mistrzów Polski  Federacji NAC w poszcz ególnych kategoriach 

-Powołanie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata . 

2. ORGANIZATOR: 

NAC –Polska Hadrian Radziejewski 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

-Zawody odb ędą się w dniu 10.05.2014r 

4. ZASADY: 

-Zawody odb ędą się na ogólnych zasadach Federacji NAC INTERNATIONAL 

dost ępne na stronie internetowej  www.nac-polska/rules/NAC-Rules.pdf  

5. ZGŁOSZENIA 

-Zgłoszenia nale ży dokona ć za pomoc ą formularza na stronie internetowej 

www.nac-polska.pl/formularz.php  

lub na adres: 

NAC-POLSKA Hadrian Radziejewski 

80-340 Gdańsk ul. Gospody 7A 

-Wpłaty startowego w kwocie 50 zł nale ży dokona ć w terminie 7 dni od chwili 
zgłoszenia   

na rachunek bankowy: HADRIAN RADZIEJEWSKI 
42 1160 2202 0000 0000 5082 4168 

lub w dniu zawodów przed weryfikacj ą w  KWOCIE 70 zł . 



6. WERYFIKACJA 

-Weryfikacja zawodników odb ędzie si ę 

w dniu zawodów od godz. 10.00 do 12.00 w miejscu za wodów. 

-Przy weryfikacji wymagany jest dokument to żsamości i potwierdzenie wpłaty. 

-Podczas weryfikacji zawodników odb ędzie si ę ważenie i pomiar wzrostu 

-Zawodnik zobowi ązany jest do dostarczenia podkładu muzycznego 

TYLKO na płycie CD opisanych nazwiskiem zawodnika. 

(nagranie nale ży umie ścić na pocz ątku no śnika). 

7. KATEGORIE 

-dost ępne na stronie: http://www.nac-polska.pl/categories/categories.htm  

8. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE 

-Uczestnicy zawodów przyje żdżają na koszt własny. 

-Organizator przygotował 50 bezpłatnych miejsc nocl egowych  dla zawodników 
doje żdżających z dalszych regionów Polski (powy żej 200km) 

REZERWACJI NOCLEGÓW NALE ŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 20.04.2014r. 

(rezerwacja jest wa żna tylko po uprzednim uregulowaniu opłaty startowej ) 

 

9. NAGRODY 

 

Juniorzy , Masters (Weterani) 

-I miejsce nagroda pieni ężna lub nagroda rzeczowa  o warto ści minimum 
500PLN + puchar  

-II miejsce nagroda pieni ężna lub nagroda rzeczowa  o warto ści minimum 
300PLN + puchar  

-III miejsce nagroda pieni ężna lub nagroda rzeczowa  o warto ści minimum 
200PLN+ puchar  

Athletic(Kulturystyka Klasyczna);Grupa 1:powy żej 1,75m,Grupa 2: do 1,75m 
włącznie : 



-I miejsce nagroda pieni ężna lub nagroda rzeczowa  o warto ści minimum 
1000PLN+ puchar  

-II miejsce nagroda pieni ężna lub nagroda rzeczowa  o warto ści minimum 
300PLN+ puchar  

-III miejsce nagroda pieni ężna lub nagroda rzeczowa  o warto ści minimum 
200PLN+ puchar  

Men Body(Mr. Muskulatury);Grupa 1:powy żej 1,79m wzrostu, Grupa 2:1,73m  
do 1,79m wył ącznie, Grupa 3:do 1,72m wł ącznie 

-I miejsce nagroda pieni ężna lub nagroda rzeczowa  o warto ści minimum 
1000PLN+ puchar  

-II miejsce nagroda pieni ężna lub nagroda rzeczowa  o warto ści minimum 
500PLN+ puchar  

-III miejsce nagroda pieni ężna minimum lub nagroda rzeczowa  o warto ści 
minimum 300PLN+ puchar  

-Kategoria OPEN 

- statuetka + nagroda pieni ężna minimum 3000PLN 

Ms. Figure,Ms., Ms.Shape (bikini)  

-I miejsce nagroda pieni ężna lub nagroda rzeczowa  o warto ści minimum 
500PLN+ puchar  

-II miejsce nagroda pieni ężna lub nagroda rzeczowa  o warto ści minimum 
300PLN+ puchar 

-III miejsce nagroda pieni ężna lub nagroda rzeczowa  o warto ści minimum 
200PLN+ puchar  

COUPLES(Pary) 

-I miejsce nagroda rzeczowa + puchar  

-II miejsce nagroda rzeczowa + puchar  

-III miejsce nagroda rzeczowa + puchar  

Debiuty 

-I miejsce nagroda rzeczowa + puchar  

-II miejsce nagroda rzeczowa + puchar  



-III miejsce nagroda rzeczowa + puchar  

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

-Organizator zastrzega sobie zmian ę wysoko ści nagród pieni ężnych je śli w 
grupie wyst ępuje mniej ni ż 5 zawodników lub zawodniczek. 

-Skład reprezentacji na M Ś zostanie ogłoszony po zako ńczeniu zawodów. 

-Przyst ąpienie do rywalizacji oznacza akceptacj ę niniejszego Regulaminu. 

-Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów, a nie uj ęte w niniejszym 
regulaminie rozstrzyga s ędzia główny zawodów i organizator. 

11. INFORMACJE 

-Wszelkich dodatkowych informacji o zawodach udziel a 

 Prezydium Federacji NAC-POLSKA . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


