
II MISTRZOSTWA POLSKI 

PIĘCIOBOJU KETTLEBELL IKMF 2023

Rybnik

11.03.2023 r.

1. CEL ZAWODÓW

promocja sportów odważnikowych (kettlebell), a w szczególności dyscypliny 5-boju 

kettlebell

wyłonienie zdobywców tytułu Mistrza Polski i Mistrzyni Polski 

2. ORGANIZATOR

Polska Federacja Sportów Odważnikowych (PFSO), 

Kontakt do organizatora: 

biuro@sportyodwaznikowe.pl

m.filipiak@cf1-gorzow.pl

GOSPODARZ

MOSiR Rybnik, CrossFit BlackGround

Kontakt do gospodarza:

Jakub Ryć

jakub@crossfitblackground.pl

3. TERMIN ZAWODÓW

sobota, 11 marca 2023 r.

4. MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW

SALA SPORTOWA,

ul. Górnośląska 108, 44-270 Rybnik Niedobczyce

   Harmonogram:

   Dokładny harmonogram zawodów zostanie podany po zamknięciu list startowych.

mailto:m.filipiak@cf1-gorzow.pl
mailto:biuro@sportyodwaznikowe.pl


5. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

a) uczestnikiem  zawodów  może  być  osoba  która  ukończyła  18  lat  i  podpisała

oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach sportowych 

b) warunkiem  uczestnictwa  w  zawodach  jest  prawidłowe  zgłoszenie  zawodnika,

zgodne z przepisami regulaminu

c) organizator  ustala  następujące  limity  zawodników:  60 (30  kobiet  oraz  30

mężczyzn)

6. ZGŁOSZENIA 

a) zawodnik dokonuje zgłoszenia indywidualnie w terminie do godz. 23.59.00. dnia

5 lutego 2023 roku.

b) zgłoszenie należy wysłać mailowo na adres: rejestracja@sportyodwaznikowe.pl 

c) Zgłoszenie musi zawierać:

  Imię i nazwisko zawodnika

  Reprezentowany klub

  Dane trenera

  kategoria wiekowa (OPEN, Veteran)

  kategoria wagowa wg IKMF (podano poniżej)

  Potwierdzenie wniesionej opłaty

  Licencję zawodniczą PFSO (jeśli została wydana)

7. KONKURENCJE I KATEGORIE WIEKOWE/WAGOWE

PIĘCIOBÓJ Kettlebell, klasyczny Pięciobój Kettlebell. 

Zawodnik  wykonuje  5  konkurencji  (zarzut,  zarzut  z  wyciskaniem  siłowym,  podrzut,

półrwanie,  wycisko-podrzut)  –  opisane  poniżej,  a  każda  z  nich  trwa  6  minut.  Przerwa

pomiędzy konkurencjami trwa 5 minut.  Podczas przerwy zawodnik może opuścić swoją

strefę startową. Jest to również czas na przygotowanie kettla do kolejnej konkurencji itd.

Jeżeli po upływie przerwy zawodnik nie zamelduje się w swojej strefie startowej, to  nie



zostanie on dopuszczony do dalszej części startu. Podobna dyskwalifikacja czeka każdego

zawodnika za  wszelkie  formy niesportowego zachowania  – zarówno w trakcie  jak i  po

starcie.

KONKURENCJE

1) zarzut (clean) – max. 120 powt. - konieczna fiksacja w pozycji stojak (rack position);

2) zarzut z wyciskaniem siłowym (clean and press) – max. 60 powt. - konieczna fiksacja

w pozycji stojak (rack position),  wyciskanie siłowe nad głowę  bez ugięcia kolan! (strict

press), konieczna fiksacja (lockout) nad głową;

3) podrzut (jerk) – max. 120 powt. - konieczne dwa ugięcia kolan oraz fiksacja (lockout)

nad głową;  niedozwolone jest wyciskanie – po wybiciu odważnik musi zostać złapany na

wyprostowanym ramieniu. UWAGA: jeżeli po opuszczeniu odważnika z pozycji nad głową

do pozycji stojak ugną się kolana – to jest dozwolone – to przed kolejnym powtórzeniem

trzeba je wyprostować i się zatrzymać.  Niedozwolone jest wybijanie ciężaru do kolejnego

powtórzenia  bez  zatrzymania  się  w  pozycji  stojak  z  wyprostowanymi  kolanami  (tzw.

bouncing).

4) pół-rwanie (half-snatch) – max. 108 powt. - konieczna fiksacja (lockout) nad głową,

odważnik  z  pozycji  lockout  opuszczany  jest  na  klatkę  piersiową  (w  odróżnieniu  od

klasycznego  rwania)  stąd  nazwa  pół-rwanie.  Odważnik  musi  zostać  złapany  na

wyprostowanym ramieniu – zakaz wyciskania.

5) wycisko-podrzut (strict push-press) – max. 120 powt. - konieczna fiksacja (lockout)

nad  głową,  dozwolone  jedno ugięcie  kolan, niedozwolone  odrywanie  pięt  od  podłoża!

UWAGA: jeżeli po opuszczeniu odważnika z pozycji nad głową do pozycji stojak ugną się

kolana – to jest dozwolone – to przed kolejnym powtórzeniem trzeba je wyprostować i się

zatrzymać. Niedozwolone jest wybijanie ciężaru do kolejnego powtórzenia bez zatrzymania

się w pozycji stojak z wyprostowanymi kolanami (tzw. bouncing).

UWAGA:  Technika  wykonania  poszczególnych  bojów  zostanie  omówiona  podczas

obowiązkowej odprawy dla sędziów i zawodników



KATEGORIE WAGOWE

1. Mężczyźni

 -75 kg

 75kg – 85 kg

 85 kg+

2. Kobiety

 -60 kg

 60kg – 70 kg

 70 kg+

KATEGORIE WIEKOWE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

Open (18-39)

Veteran (40 oraz powyżej)

8. ZASADY

*strój: buty sportowe, spodenki niezasłaniające kolan, koszulki niezasłaniające łokci

*dozwolony  jest  pas  do  podnoszenia  ciężarów  (niedozwolony  szeroki  pas  do  trójboju

siłowego); dozwolone są frotki ochronne na nadgarstki

*niedozwolone są  rękawiczki  oraz  wszelkie  inne  nakładki  na  dłonie;  niedozwolone jest

nakrycie głowy (z wyjątkiem opaski na pot)

*wszystkie konkurencje wykonywane są jednym odważnikiem

*każda z pięciu konkurencji trwa 6 minut

*przerwa pomiędzy każdą z pięciu konkurencji trwa 5 minut 

*łączny czas występu zawodnika to 50 min (5 konkurencji po 6 minut (30 min) + 4 przerwy

po 5 minut(20 min)

*do zawodów używane są kettlebell turniejowe/sportowe (competition kettlebell)

*dozwolona jest nieograniczona ilość zmiany ręki

*odłożenie  lub  wypuszczenie  z  dłoni  odważnika  podczas  trwania  konkurencji  skutkuje

zakończeniem danej konkurencji, a wynik do momentu odłożenia zostaje zaliczony

*wynik  końcowy  to  suma  punktów  uzyskanych  w  pięciu  konkurencjach  zgodnie  z

obowiązującym przelicznikiem (podano poniżej)



*zawodnik  może  wybrać  dowolny  ciężar  odważnika  kettlebell  do  każdej  konkurencji

(maksymalnie 5 odważników o różnej wadze – na 5 konkurencji)

*dostępne ciężary, co 2 kg, odważników: od 8 kg do 48 kg. 

*każdy odważnik kettlebell ma przypisaną wartość punktową zgodnie z poniższym:

● 8 kg – 1 pkt

● 12 kg – 1,5 pkt

● 16 kg – 2 pkt

● 20 kg – 2,5 pkt

● 24 kg – 3 pkt

● 28 kg – 3,5 pkt

● 32 kg – 4 pkt

● 36 kg – 4,5 pkt

● 40 kg – 5 pkt

● 44 kg – 5,5 pkt

● 48 kg – 6 pkt

Przykładowy wynik końcowy zawodnika, który wykonał następującą ilość powtórzeń:

-zarzut 24 kg x 120 powt. = 3 pkt x 120 powt. = 360 pkt

-zarzut z wyciskaniem siłowym 20 kg x 60 powt. = 2,5 pkt x 60 powt. = 150 pkt

-podrzut 32 kg x 100 powt. = 4 pkt x 100 powt. = 400 pkt

-pół-rwanie 24 kg x 108 powt. = 3 pkt x 108 powt. = 324 pkt

-wycisko-podrzut 28 kg x 90 powt. = 3,5 pkt x 90 powt. = 315 pkt

WYNIK KOŃCOWY: 360+150+400+324+315=  1549 pkt

Wartości max.,  np. zarzut (clean) – max. 120 powt.,  oznacza, iż podczas 6 minutowego

występu w tej  konkurencji należy wykonać maksymalnie 120 powtórzeń (zarzutów). Po

wykonaniu tej liczby powtórzeń, odważnik należy odłożyć, ponieważ dalsze powtórzenia

nie będą już liczone. Należy więc dobrać taki ciężar odważnika do każdej konkurencji, aby

wynikiem zbliżyć się do przewidzianego maximum.

Zasady (język angielski) IKMF Pentathlon znajdują się również na stronie:

https://www.ikmf-world.com/disciplines/ikmf-pentathlon/



9. OPŁATY

Wpisowe 120 zł

Wszystkie wpłaty dokonywane są wyłącznie przelewem na konto 

Polskiej Federacji Sportów Odważnikowych 50 1090 1098 0000 0001 4852 6821

W tytule podajemy:

-imię i nazwisko zawodnika 

-wpisowe Pięciobój Kettlebell

Dla posiadaczy ważnej LICENCJI ZAWODNICZEJ opłata -50% (wszystkie informacje o

licencji  znajdziecie na stronie www.sportyodwaznikowe.pl/licencja-zawodnicza-kettlebell-

sport/ )

10. SĘDZIOWANIE

a) każdy zawodnik podczas zawodów musi stosować się do poleceń wydawanych przez

sędziego 

b) czas występu dla zawodników wyświetlany będzie na jednym ekranie; powtórzenia

liczone będą przez sędziów ręcznie i wpisywane na kartę zawodnika po zakończeniu

każdego boju

c) sędziowie posiadają żółte oraz czerwone kartki do kontaktu z zawodnikiem, zasady

ich  przyznawania  oraz  znaczenie  zostaną  omówione  podczas  OBOWIĄZKOWEJ

ODPRAWY DLA SĘDZIÓW I ZAWODNIKÓW

11. PROTESTY

Protesty  można  składać  wyłącznie  w  swojej  sprawie,  tylko  przez

kapitana/trenera/opiekuna,  po  uiszczeniu  opłaty  200  zł,  osoba  zgłaszająca  protest

musi  posiadać  nagranie  umożliwiające  pełną  weryfikację  startu  zawodnika,  w

przypadku  nie  uznania  składanego  protestu  pieniądze  zostają  przekazane  do

organizatora,  protest  zostanie  rozstrzygnięty  przed  zakończeniem  zawodów  i

ogłoszeniem wyników w sposób nie powodujący przerwanie startu zawodników.

12. MEDALE I NAGRODY

W zależności od możliwości organizatora przewidywane medale, puchary i dyplomy.



13. INFORMACJE KOŃCOWE

a) Każdy  zawodnik  podczas  zawodów  musi  stosować  się  do  poleceń  wydawanych

przez sędziego 

b) Organizator zapewnia miejsce i sprzęt do przeprowadzeni rozgrzewki przed startem

c) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie na czas rozgrywania zawodów i

nie pokrywa kosztów leczenia i transportu medycznego

d) wysłanie zgłoszenia na zawody oznacza, że zawodnik spełnia wszystkie wymagania

regulaminu, zapoznał się z regulaminem zawodów i nie ma żadnych przeciwwskazań

zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach sportowych i jest to start dobrowolny i na

wyłączną odpowiedzialność zawodnika

e)  Niesportowe  zachowanie  i  naruszenie  norm  etycznych  spowoduje  usunięcie

zawodnika/trenera z miejsca gdzie rozgrywają się zawody

f) Oficjalne  wyniki  zawodów  zostaną  ogłoszone  w  formie  elektronicznej  po

zakończonych zawodach na stronie Polskiej Federacji Sportów Odważnikowych

g) O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator

h) zawody rozgrywane będą pod szyldem organizacji IKMF (International Kettlebell

Marathon Federation) i oznacza to, że podczas startu możliwe będzie uzyskanie rangi

sportowej IKMF. Najwyższą rangą możliwą do uzyskania na zawodach krajowych

jest CMS (Candidate for Master of Sport) IKMF. Będzie to jednocześnie przepustka

na  listopadowe Mistrzostwa Świata  w Pięcioboju  Kettlebell  IKMF na  Węgrzech.

Uzyskanie rangi uzależnione jest od osiągniętego wyniku (niezależnie od uzyskanego

miejsca na zawodach!) i prezentuje się w następujący sposób:


