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REGULAMIN 

II Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting   
 

I. Cele i zadania 
 rozwój i promowanie sportu -Kettlebell Lifting 
 promocja zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywne 

uczestnictwo w sporcie 
 kwalifikacje do udziału w Mistrzostwach  Europy i Mistrzostwach Świata Federacji 

WKSF i IUKL na rok 2020. 
  

II.  Organizator 

Organizatorem zawodów: 
 II Mistrzostw Polski Kettlebell Lifting 
 IV Mistrzostw Polski Pierwszego Kroku 

 
jest Polskie Stowarzyszenie Kettlebell Warsaw i Polska Federacja Sportów Odważnikowych 

Kontakt do organizatorów: 
Małgorzata Albin –Organizator Zawodów, Przedstawiciel Federacji WKSF na Polskę 
email: warsaw.kettlebell@gmail.com, tel. +48 509 945 908 

Robert Jędrzejewski – Organizator Zawodów 
email: rejestracja@sportyodwaznikowe.pl , tel. +48 531 059 248 

 

III. Termin przeprowadzenia zawodów 
21.03.2020 r. (sobota) 

 

IV. Ważenie zawodników 
 21.03.2020 (sobota), godz. 10.00-11.00  

 

V. Miejsce zawodów 
Centrum Sportu Wilanów, Hala Sportowa, ul. Wiertnicza 26a, Warszawa 
 

VI. Zasady 
1) Każda indywidualna konkurencja trwa 10 minut. 

2) Odłożenie odważnika na ziemię kończy występ zawodnika w danej konkurencji. 

3) Pozycje odpoczynku dopuszczone w trakcie konkurencji: 

- pozycja zablokowana (lockout/fikasacja) – rwanie, długi cykl 

- pozycja stojaka (odważniki przylegające do klatki piersiowej, łokcie dociśnięte do 

brzucha) 

4) Rwanie 

- wykonywany jest jednym płynnym ruchem, z jednym odważnikiem i jedną zmianą ręki 

- swing dopuszczony jest tylko i wyłącznie podczas zmiany ręki 

 

VII. Medale 
1. Medale otrzymują zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca (złoto, srebro i brąz) w 

swoich kategoriach (wiekowych i wagowych) i konkurencjach  
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VIII. Strój 
1. Koszulka z krótkim rękawem lub bezrękawnik, nie zasłaniająca łokci. 

2. Spodenki obcisłe nie zasłaniające kolan lub spódniczka nie zasłaniająca kolan. 

3. Opcjonalnie pas o szerokości do 12 cm z tyłu i 6 cm z przodu. 

4. Buty sportowe. 

5. Zabronione jest startowanie w rękawiczkach, opaskach, hakach na dłonie itp. 

 

IX. Punktowanie 
1. W każdej konkurencji przyznawane są punkty zgodnie z ilością wykonanych i zaliczonych 

przez sędziego powtórzeń do momentu odłożenia odważnika na ziemię lub zakończenia 

czasu. 

2. Powtórzenia zostaną zaliczone jeżeli nastąpi pełna fiksacja, czyli zatrzymanie odważnika lub 

odważników nad głową (pełen wyprost w kolanach i łokciu w pozycji nad głową) 

3. Za każde prawidłowe powtórzenie zawodnik otrzymuje jeden punkt (rwanie i długi cykl). W 

dwuboju zawodnik otrzymuje jeden punkt za podrzut i 0,5 punktu za rwanie.  

 

X. Sędziowanie 
W trakcie zawodów zawodnik musi stosować się do poleceń i decyzji sędziego. Sędzia decyduje 
o zaliczeniu powtórzenia. Sędziowanie wg zasad WKSF i IUKL. 
 

XI. Zgłoszenia na zawody, terminy i opłaty 
1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest podpisanie Oświadczenia Uczestnika Zawodów 

(załącznik nr. 1) 

2. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które rocznikowo mają 7 lat i więcej. Przy czym 

osoby w wieku 7-17 lat dopuszczone będą do startu tylko po dostarczeniu oryginalnego 

dokumentu - oświadczenia (zgody) podpisanej przez jej opiekuna prawnego (załącznik nr. 

2). 

3. Zgłoszenia na zawody dokonywanie są za pośrednictwem FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO online 

4. Zgłoszenia na zawody i opłaty dokonujemy do dnia: 09.03.2019 r. (poniedziałek) 

5. Opłaty*:  

- 100 zł / start indywidualny – osoby dorosłe (18+) 

- 50 zł / start indywidualny – dzieci do lat 18 

- 20 zł/ start w sztafecie/ osoba 

- 2 konkurencje 200 zł/ 3 konkurencje 300 zł/ osoby dorosłe 

- 2 konkurencje 100 zł / 3 konkurencje 150 zł / dzieci do lat 18 

*prosimy o wpłaty od lutego 

6. na konta: …………………………podane zostanie na początku lutego…………… (w tytule: MP 

opłata startowa - Imię i nazwisko) 

7. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, ale jest możliwość przeniesienia opłaty na innego 

zawodnika. 

 

XII. Informacje dodatkowe 
 Organizator zapewnia miejsce i sprzęt sportowy umożliwiający zawodnikom 

przeprowadzenia rozgrzewki przed zawodami. 

 Oficjalne wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej 

www.sportyodwaznikowe.pl oraz www.kettlebellwarsaw.pl  

https://docs.google.com/forms/d/1eCMXS4TZk07h8WbzDLtzZPjr2rxw0iug4EoXMoxi9fQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1eCMXS4TZk07h8WbzDLtzZPjr2rxw0iug4EoXMoxi9fQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1eCMXS4TZk07h8WbzDLtzZPjr2rxw0iug4EoXMoxi9fQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1eCMXS4TZk07h8WbzDLtzZPjr2rxw0iug4EoXMoxi9fQ/edit?usp=sharing
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XIII.  Protesty 
1. Protesty składać mogą wyłącznie kierownicy lub kapitanowie drużyn (w wypadku ich braku 

trenerzy i w ostateczności sami zawodnicy) bezpośrednio po zakończeniu startu któregoś z 

członków drużyny lub ich zespołu.  

2. Protest może dotyczyć wyłącznie członka własnej drużyny. 

3. Żeby protest mógł być rozpatrzony, powinien on być zgłoszony na piśmie Sędziemu 

Głównemu zawodów albo osobie obecnej w biurze zawodów należącej do kolegium 

sędziowskiego. 

4. Kaucja protestowa wynosi 100 zł (płatna w biurze zawodów). 

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi zawodów a w części dotyczącej startów, zgłaszania protestów, ustalania 

wyników zawodów Sędziemu Głównemu. 

XIV. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wagowych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie opłaty do dnia 10.03.2019 roku, czyli 

do 1 dnia po zakończenia rejestracji na zawody 

3. Dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnik zawodów deklaruje, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do 

uczestniczenia w zawodach i startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie na czas trwania zawodów i nie pokrywa 

kosztów leczenia, kosztów transportu do placówki medycznej. 

6. Niesportowe zachowanie na zawodach powoduje usunięcie i dyskwalifikację zawodnika. 

7. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązują się do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu oraz Regulaminu/zasad obowiązujących na w miejscu, gdzie rozegrane zostaną 

zawody. W przypadku ich nieprzestrzegania biorą pełną odpowiedzialność za skutki swoich 

działań. 

8. Uczestnik zdaje sobie sprawę i nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatora w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych: wypadku/ów (w 

tym odniesienia obrażeń ciała, zgonu itp.) szkód i strat majątkowych. 

9. O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator. 

10. Za rzeczy pozostawione w szatniach dla zawodników Organizator nie odpowiada. 
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ZASADY ELIMINACJI DO UCZESTNICTWA W MISTRZOSTWACH ŚWIATA WKSF 2020 
(11-14.06.2020 HISZPANIA), MISTRZOSTWACH EUROPY WKSF 2020  ORAZ WORLD GAMES 

(01-04.10.2020 PORTUGALIA ) 
 

1. Eliminacje do Mistrzostw Świata 2020 i Mistrzostw Europy 2020 Federacji WKSF odbędą się podczas 

II Mistrzostw Polski Kettlebell Lifting WKSF w dniach 21.03.2020 r. w Warszawie. 

2. Zawodnicy kwalifikowani są do MŚ i ME 2020 wg kategorii wagowych i konkurencji zawartych w 

przepisach WKSF (str. 5) 

https://4604b25e-87f5-4af1-924d-

af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_79bd293ee7434c8aa8365705c49f05aa.pdf?fbclid=IwAR0

uzjBYHfpNZI-s8QpTRA6KFnG1u5cnjX0A6iewrmoIgtSFNsdVLQsnQD8 

3. Na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwa Europy  w każdej kategorii wagowej danej konkurencji, 

Polskę w dywizji Elite ma prawo reprezentować 2 zawodników zgodnie z zasadami WKSF. W 

pozostałych kategoriach brak limitu zawodników.  

4. Zwycięzcy i zawodnicy, którzy zajmą 2-gie miejsce w kategorii Elite (Profesjonaliści) mają 

zapewnione miejsce do reprezentowania Polski w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy 

2020 uzyskując minimum kwalifikacyjne RANK 1  

- Kobiety 

https://4604b25e-87f5-4af1-924d-

af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_58a27af6767247b6a124914b01335cba.pdf?fbclid=IwAR2

FssOpfhoyzVrdtoZK844WJ0mOKo_xqyWBAG3Ye6QBv5lQZXoxDmqbJ-g 

- Mężczyźni 

https://4604b25e-87f5-4af1-924d-

af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_9148db7d72814c2abdc6b0f7377a54f8.pdf?fbclid=IwAR0

GDIjo56FHzI6Nb-32rup6TGG4RpaJbWq5mcbLhNI0Y2-PSZJ5h3F1FRk 

 

5. Jeżeli 1-sze lub/i 2-gie miejsce zajmie cudzoziemiec, miejsce w reprezentacji Polski przyznane 

zostanie następnemu w klasyfikacji zawodnikowi posiadającemu polskie obywatelstwo.  

6. Kwalifikacją zawodnika do wzięcia udziału w półmaratonie lub maratonie 2020 roku jest uzyskany 

tytuł min CMS w roku 2019. 

7. Zawodnik startujący w kwalifikacjach tylko w jednej konkurencji, może uzyskać kwalifikację w 

dwóch konkurencjach pod warunkiem posiadania minimum CMS w drugiej konkurencji uzyskany w 

2019 roku.  

8.  W przypadku rezygnacji ze startu na MŚ/ME zawodnika, który zakwalifikował się w drodze 

eliminacji, jego miejsce zajmuje kolejny zawodnik z najwyższym wynikiem pod warunkiem że 

uzyskany przez niego wynik spełnia minimum kwalifikacyjne, czyli „RANK 1” 

http://www.wksf.site/copia-all-about 

9. Reprezentant Polski federacji WKSF ma obowiązek stosować się do przepisów i zasad federacji 

WKSF, a w szczególności do sportowego zachowania i poszanowania innych zawodników, działaczy, 

przedstawicieli i kibiców.  

10.  Przedstawiciel Federacji WKSF na Polskę decyduje o: organizacji wyjazdu na dane zawody 
międzynarodowe, rodzaju stroju reprezentacji Polski, udziale w ceremoni otwarcia, udziale w 
spotkaniach drużyny oraz dba o wypełnienie ewentualnych zobowiązań wobec 
sponsora/sponsorów reprezentacji, itp.  

11. O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Przedstawiciel Federacji 

WKSF na Polskę.  

 

 

PRZEDSTAWICIEL FEDERACJI WKSF NA POLSKĘ 

Małgorzata ALBIN 
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https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_79bd293ee7434c8aa8365705c49f05aa.pdf?fbclid=IwAR0uzjBYHfpNZI-s8QpTRA6KFnG1u5cnjX0A6iewrmoIgtSFNsdVLQsnQD8
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_79bd293ee7434c8aa8365705c49f05aa.pdf?fbclid=IwAR0uzjBYHfpNZI-s8QpTRA6KFnG1u5cnjX0A6iewrmoIgtSFNsdVLQsnQD8
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_79bd293ee7434c8aa8365705c49f05aa.pdf?fbclid=IwAR0uzjBYHfpNZI-s8QpTRA6KFnG1u5cnjX0A6iewrmoIgtSFNsdVLQsnQD8
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_79bd293ee7434c8aa8365705c49f05aa.pdf?fbclid=IwAR0uzjBYHfpNZI-s8QpTRA6KFnG1u5cnjX0A6iewrmoIgtSFNsdVLQsnQD8
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_58a27af6767247b6a124914b01335cba.pdf?fbclid=IwAR2FssOpfhoyzVrdtoZK844WJ0mOKo_xqyWBAG3Ye6QBv5lQZXoxDmqbJ-g
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_58a27af6767247b6a124914b01335cba.pdf?fbclid=IwAR2FssOpfhoyzVrdtoZK844WJ0mOKo_xqyWBAG3Ye6QBv5lQZXoxDmqbJ-g
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_58a27af6767247b6a124914b01335cba.pdf?fbclid=IwAR2FssOpfhoyzVrdtoZK844WJ0mOKo_xqyWBAG3Ye6QBv5lQZXoxDmqbJ-g
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_58a27af6767247b6a124914b01335cba.pdf?fbclid=IwAR2FssOpfhoyzVrdtoZK844WJ0mOKo_xqyWBAG3Ye6QBv5lQZXoxDmqbJ-g
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_58a27af6767247b6a124914b01335cba.pdf?fbclid=IwAR2FssOpfhoyzVrdtoZK844WJ0mOKo_xqyWBAG3Ye6QBv5lQZXoxDmqbJ-g
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_58a27af6767247b6a124914b01335cba.pdf?fbclid=IwAR2FssOpfhoyzVrdtoZK844WJ0mOKo_xqyWBAG3Ye6QBv5lQZXoxDmqbJ-g
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_9148db7d72814c2abdc6b0f7377a54f8.pdf?fbclid=IwAR0GDIjo56FHzI6Nb-32rup6TGG4RpaJbWq5mcbLhNI0Y2-PSZJ5h3F1FRk
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_9148db7d72814c2abdc6b0f7377a54f8.pdf?fbclid=IwAR0GDIjo56FHzI6Nb-32rup6TGG4RpaJbWq5mcbLhNI0Y2-PSZJ5h3F1FRk
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_9148db7d72814c2abdc6b0f7377a54f8.pdf?fbclid=IwAR0GDIjo56FHzI6Nb-32rup6TGG4RpaJbWq5mcbLhNI0Y2-PSZJ5h3F1FRk
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_9148db7d72814c2abdc6b0f7377a54f8.pdf?fbclid=IwAR0GDIjo56FHzI6Nb-32rup6TGG4RpaJbWq5mcbLhNI0Y2-PSZJ5h3F1FRk
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_9148db7d72814c2abdc6b0f7377a54f8.pdf?fbclid=IwAR0GDIjo56FHzI6Nb-32rup6TGG4RpaJbWq5mcbLhNI0Y2-PSZJ5h3F1FRk
https://4604b25e-87f5-4af1-924d-af77e1366e21.filesusr.com/ugd/c7fa45_9148db7d72814c2abdc6b0f7377a54f8.pdf?fbclid=IwAR0GDIjo56FHzI6Nb-32rup6TGG4RpaJbWq5mcbLhNI0Y2-PSZJ5h3F1FRk
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ZASADY ELIMINACJI DO REPREZENTACJI POLSKI NA: 
(1) MISTRZOSTWA EUROPY IUKL 2020 (21-24.05.2020 Paryż/Francja); 

(2) MISTRZOSTWA EUROPY IUKL U-16/U-18 2020 (24-26.06.2020 Neastved/Dania) 
ORAZ 

(3) MISTRZOSTWA ŚWIATA IUKL 2020 (11.2020 Budapeszt/Węgry) 
 

„Uchwała Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness z 24 lutego 2016 w sprawie startu polskich 
zawodników na zawodach organizowanych przez International Union of Kettlebell Lifting 
 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w International Union of Kettlebell Lifting warunkiem udziału w 
zawodach organizowanych przez tą organizację osób Polski jest zgłoszenie ich przez Polskie Stowarzyszenie 
Kettlebell i Fitness 

2. Decyzję o starcie zawodnika podejmuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness (dalej: Zarząd). 
Zarząd może zasięgnąć opinii innych środowisk giriewoj sport (kluby sportowe, stowarzyszenia, itp.) 

3. Warunki uzyskania zgody na start: 
a. Przynależność do PSKiF – składki opłacone do końca danego roku kalendarzowego (5 zł za miesiąc) 
b. Osoby nie należące do PSKiF są zobowiązane do wniesienia opłaty licencyjnej w wysokości 120 złotych. 

Opłata jest wnoszona w gotówce do kasy Stowarzyszenia lub przelewem na konto: 30 1940 1076 3109 
2238 0000 0000  Opłata uprawnia do nieograniczonej ilości startów w tylko roku kalendarzowym za który 
została uiszczona. 

c. Spełnienie minimalnych wymagań sportowych zgodnie z „Tabelą rankingową PSKiF”: 
- dla zawodników startujących w kategorii „profesjonaliści” – ranga „Kandydat na mistrza” lub wyższa,  
- dla osób startujących w kategorii „amatorzy” – ranga „zawodnik amator 3” lub wyższa 
- dla osób startujących w kategorii  „weterani” – ranga „zawodnik amator 3” lub wyższa (uwaga: patrz 
punkt 2f) 

d. Uzyskanie wymagań określonych w punkcie 2c uznaje się za spełnione na podstawie: 
- protokołu startu w zawodach uznawanych przez PSKiF w konkurencji w której ma wystąpić zawodnik w 
czasie maksymalnie do 3 lat wstecz 
- nagranego  udostępnionego Zarządowi 10-minutowego występu konkurencji, w której ma wystąpić 
zawodnik. Poprawność takiego wystąpienia oceni licencjonowany sędzia PSKiF  

e. W wyjątkowych wypadkach Zarząd może odstąpić od konieczności spełnienia warunków określonych w 
punktach 2c i 2d (np. uznając za spełnienie norm rankingowych oświadczenie trenera potwierdzające 
osiągnięcie wymaganych wyników na treningach)  

f. Możliwe jest obniżenie wymagań określonych w punkcie 2c dla zawodników po 50 roku życia 
g. Nienaganna sportowa postawa na wcześniejszych zawodach krajowych i międzynarodowych, dotyczy to 

również przestrzegania reguł współżycia w drużynie, koleżeństwa i podporządkowania się poleceniom 
kapitana i kierownika drużyny. 

h. Wypełnienie i przesłanie Zarządowi „Karty Zawodnika” najpóźniej 14 dniu przed upływem terminu 
określonego w regulaminie danych zawodów, chyba że Zarząd zadecyduje inaczej. 

i. Kluby sportowe, Stowarzyszenia i inne środowiska giriewoj sport dokonują zgłoszeń grupowych i 
przesyłają Zarządowi listę oraz „Karty Zawodnika” wszystkich delegowanych przez siebie sportowców w 
ich imieniu 

4. Zarząd powołuje kapitana i kierownika drużyny startującej w zawodach, a także skład tzw. ekipy 
towarzyszącej 

5. Zarząd ustala zasady obowiązujące zawodników na zawodach (np. obowiązkowy strój narodowy, udział w 
spotkaniach drużyny przed/po starcie, podporządkowanie się regułom określonym ze sponsorami drużyny, 
wybór przedstawicieli drużyny do ceremonii otwarcia/zamknięcia zawodów, itp) 

6. Zarząd ustala skład ekipy sędziowskiej jeżeli taka będzie wysyłana na zawody 
7. Opłaty określone w punkcie 3, nie zwalniają zawodnika od opłat startowych czy licencyjnych ustalonych przez 

organizatora zawodów. 
8. Zarząd określa ilość zawodników startujących w zawodach. Jeżeli chętnych jest więcej niż ilość miejsc w 

drużynie najważniejszym elementem decydującym o zgodzie na start są dotychczasowe wyniki sportowe” 
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II Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting  

 
I. Termin przeprowadzenia zawodów 

21.03.2019 r. ( sobota ) 

 

II. Konkurencje 
 Rwanie – 10 min, 1 zmiana ręki; (kobiety, mężczyźni, U16, U18), 
 Dwubój – podrzut oburącz 10min + rwanie 10 min; ( kobiety, mężczyźni, U16, U18) 
 Długi Cykl Jednorącz - 10 min (kobiety, U16, U18 )  
 Długi Cykl Oburącz – 10 min (kobiety, mężczyźni, U16,  U18) 

 

III.  Kategorie wagowe oraz wiekowe 
 
1. WETERAN PANIE  
 

 Grupy wiekowe, kategorie wagowe oraz waga kettlebell:  
 

Wiek 35-49 50 i starsze 

Waga ciała Bez limitu 

KB  16 12 

 

 Konkurencje 
- Rwanie 
- Długi Cykl Jednorącz 
- Długi Cykl Oburącz 

 

 Punktacja  
- Rwanie – 1 pkt 
- Długi Cykl Oburącz – 1 pkt 
- Długi Cykl Jednorącz – 1 pkt 

 
Wygrywa zawodnik z najwyższą ilością punktów w danej kategorii wiekowej i wagowej.  

 
2. WETERAN PANOWIE  
 

 Grupy wiekowe, kategorie wagowe oraz waga kettlebell: 
  

Wiek 40-49 50-59 60 lat i starsze 

Waga ciała Bez limitu 

KB 24 24 16 

 

 Konkurencje 
- Dwubój (Podrzut Oburącz + Rwanie) 
- Długi Cykl Oburącz 
- Rwanie 
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 Punktacja  
- Dwubój : Podrzut – 1 pkt, Rwanie – 0.5 pkt 
- Długi Cykl Oburącz – 1 pkt 
- Rwanie – 1 pkt 

 
Wygrywa zawodnik z najwyższą ilością punktów w danej kategorii wiekowej i wagowej.  
 
 

3. PANIE POZIOM PROFESJONALNY I ELITE 
 

 Grupy wiekowe, kategorie wagowe oraz waga kettlebell:  
 
Wiek 18 lat i starsze 

Waga -65 - 75 75+ 

 KB 24 (Profi) / 20 (Elite) 

Rwanie 
Długi Cykl Jednorącz 

24 (Profi) 

Długi Cykl Oburącz, Dwubój 
(Podrzut Oburącz + Rwanie) 20 (Elite) 

 
 Konkurencje: 

- Rwanie -24 kg (PROFI) 
- Długi Cykl Jednorącz – 24 kg (PROFI) 
- Długi Cykl Oburącz – 20 kg (ELITE) 
- Dwubój (Podrzut Oburącz + Rwanie) -20kg (ELITE) 

 

 Punktacja  
- Dwubój : Podrzut – 1 pkt, Rwanie – 0.5 pkt 
- Rwanie – 1 pkt 
- Długi Cykl Oburącz – 1 pkt 
- Długi Cykl Jednorącz – 1 pkt 

 
Wygrywa zawodnik z najwyższą ilością punktów w danej kategorii wiekowej i wagowej.  

 
 
4. PANIE POZIOM AMATOR / U16 / U18 

 

 Grupy wiekowe, kategorie wagowe oraz waga kettlebell:  
 

Wiek 14-16 lat 17-18 lat 18 lat i starsze 

Waga ciała open open -65 +65 

KB 12 16 16 

 

 Konkurencje:  
- Rwanie  
- Długi Cykl Jednorącz,  
- Długi Cykl Oburącz,  
- Dwubój (Podrzut Oburącz + Rwanie) 
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 Punktacja  
- Dwubój : Podrzut – 1 pkt, Rwanie – 0.5 pkt 
- Rwanie – 1 pkt 
- Długi Cykl Oburącz – 1 pkt 
- Długi Cykl Jednorącz – 1 pkt 

 
Wygrywa zawodnik z najwyższą ilością punktów w danej kategorii wiekowej i wagowej.  
 

 
5. PANOWIE POZIOM PROFESJONALNY 

 

 Grupy wiekowe, kategorie wagowe oraz waga kettlebell:   
 

Wiek 18 lat i starsi 

Waga ciała -87 -95 95+ 

KB 32 

 
 

 Konkurencje:  
- Dwubój ( Podrzut Oburącz + Rwanie) 
- Długi Cykl Oburącz 
- Rwanie 
 

 Punktacja   
- Dwubój : Podrzut – 1 pkt, Rwanie – 0.5 pkt 
- Rwanie – 1 pkt 
- Długi Cykl Oburącz – 1 pkt 

 
Wygrywa zawodnik z najwyższą ilością punktów w danej kategorii wiekowej i wagowej.  

 
 

6. PANOWIE POZIOM AMATOR / U16 / U18 
 

 Grupy wiekowe, kategorie wagowe oraz waga kettlebell:  
 

Wiek 14-16 lat 17-18 lat 18 lat i starsi 

Waga ciała open open -85 85+ 

KB 16 kg 24 kg 24 

 

 Konkurencje:  
- Dwubój ( Podrzut Oburącz + Rwanie) 
- Długi Cykl Oburącz 
- Rwanie 
 

 Punktacja  
- Dwubój : Podrzut – 1 pkt, Rwanie – 0.5 pkt 
- Rwanie – 1 pkt 
- Długi Cykl Oburącz – 1 pkt 

 
Wygrywa zawodnik z najwyższą ilością punktów w danej kategorii wiekowej i wagowej.  
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7. RYWALIZACJA SZTAFET 
  

 Kobiety, mężczyźni i mix 
- Długi Cykl Oburącz (4 os x 3 min) - w sztafecie minimum 3 osoby 
- Podrzut Oburącz (4  os x 3 min) – w sztafecie minimum 3 osoby 

 

 Waga kettlebell  
- mężczyźni 24 kg 
- kobiety 16 kg  
 

 Punktacja  
- kobiety i mężczyźni: 1 powtórzenie = 1 punkt 

 

 
 

 

KATEGORIE WIEKOWE 
KATEGORIE WAGOWE CIĘŻAR 

ODWAŻNIKA 

Mężczyźni 

Profesjonalista 18+ Profesjonalista -87 /- 95 /95+ 32 

Amator 18+ Amator do 85 / 85+ 24 

Weteran 

40-49,  

50-59,  

60+ 

Weteran otwarta 

24 

24 

16 

Junior (U16) 14-16 Junior otwarta 16 

Junior (U18) 17-18 Junior otwarta 24 

Kobiety 

Profesjonalistka 18+ Profesjonalistka - 65 / -75 / 75+ 20, 24 

Amatorka 18+ Amatorka do 65 / 65+ 12, 16 

Weteranka 
35-44,  

45+ 
Weteranka otwarta 

12, 16 

12 

Juniorka (U16) 14-16 Juniorka otwarta 12 

Juniorka (U18) 17-18 Juniorka otwarta 16 
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U16/U18 

 

KATEGORIA 

KONKURENCJA 

DŁUGI CYKL JEDNORĄCZ  

DŁUGI CYKL OBURĄCZ  

Dwubój 

PODRZUT/RWANIE 
 RWANIE 

JUNIORKI 

Kettlebell Przelicznik Kettlebell  Przelicznik Kettlebell  Przelicznik 

U16 (14-16 lat) 12 1 12 1 / 0,5 12 1 

U18 (17-18 lat) 16 1 16 1 / 0,5 16 1 

KATEGORIA DŁUGI CYKL OBURĄCZ 
Dwubój 

PODRZUT/RWANIE 
RWANIE 

 JUNIORZY 
 Kettlebell  Przelicznik Kettlebell Przelicznik Kettlebell Przelicznik 

U16 (14-16 lat) 16 1 16 1 / 0,5 16 1 

U18 (17-18 lat) 24 1 24 1 / 0,5 24 1 

 
 
 

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI 18 + ORAZ WETERANI (40+) 

KATEGORIA 

KONKURENCJA 

DŁUGI CYKL OBURĄCZ  
Dwubój 

PODRZUT/RWANIE 

 RWANIE / 

DŁUGI CYKL JEDNORĄCZ 

KOBIETY 

Kettlebell Przelicznik Kettlebell  Przelicznik Kettlebell  Przelicznik 

PROFESJONALISTKA  20 1 20 1 / 0,5 24 1 

AMATORKA 16 1 16 1 / 0,5 16 1 

WETERANKA (35-49) 16 1 16 1 / 0,5 16 1 

WETERANKA (50+) 12 1 12 1 / 0,5 12 1 

KATEGORIA 

DŁUGI CYKL OBURĄCZ 
Dwubój 

PODRZUT/RWANIE 
RWANIE 

MĘŻCZYŹNI 
Kettlebell  Przelicznik Kettlebell Przelicznik Kettlebell Przelicznik 

PROFESJONALISTA 32 1 32 1 / 0,5 32 1 

AMATOR 24 1 24 1 / 0,5 24 1 

WETERAN (40-49) 24 1 24 1 / 0,5 24 1 

WETERAN (50-59) 24 1 24 1 / 0,5 24 1 

WETERAN (60+) 16 1 16 1 / 0,5 16 1 
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IV Mistrzostwa Polski Pierwszego Kroku 
 

I. Termin przeprowadzenia zawodów 
 

21.03.2020 (sobota) 

 

II. Konkurencje 
 Rwanie – 10 min, 1 zmiana ręki; (kobiety, mężczyźni) 
 Dwubój – 10 min (mężczyźni) 
 Długi Cykl Oburącz – 10 min (kobiety, mężczyźni) 
 Długi Cykl Jednorącz – 10 min (kobiety) 
 Rwanie, długi cykl jednorącz (dziewczęta), długi cykl oburącz (chłopcy): U10, U14 – 

5 min; U18 – 10 min 
 

XV. Kategorie wiekowe i wagowe  
 

 Kategorie wiekowe 
- dzieci U10 (7-10 lat)  

- młodzicy U14 (10-14 lat)  

- junior U18 (15-18 lat) 

- 18 lat i starsi 

- weterani (40+ lat) 
 

 Kategorie wagowe 
- Junior: bez limitu 
- Kobiety 18+:  -65 kg / +65 kg 
- Mężczyźni 18+:  -85 kg / +85 kg 

- Weterani: bez limitu 

- Dzieci: bez limitu 

- Młodzicy: bez limitu 

 

XVI. Konkurencje, kategorie odważników i punktacja 
 U10, U14, U18 

- U10 (7-10 lat): rwanie, długi cykl jednorącz (dziewczęta), długi cykl oburącz 

(chłopcy)  / waga odważnika 3-4kg / 1pkt / 5 min 

- U14 (11-14 lat): rwanie, długi cykl jednorącz (dziewczęta), długi cykl oburącz 

(chłopcy) / 4-6 kg / 1 pkt / 5 min 

- U18 (14-17 lat): rwanie, długi cykl jednorącz (dziewczęta), długi cykl oburącz 

(chłopcy) / 6-8 kg / 1 pkt / 10 min 
 

 Kobiety/Weteranki 
- Długi cykl oburącz 8 kg/12 kg  

- Rwanie 8 kg/12 kg 

- Długi cykl jednorącz 8 kg/12 kg 
 

 Mężczyźni/Weterani 

- Długi cykl oburącz 16 kg/20 kg  
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- Dwubój (podrzut 2x16/20 kg, rwanie 1x16 kg/20 kg)  

- Rwanie 16 kg/20 kg 

 

 Punktacja  
- Dwubój : Podrzut –16 kg  1 pkt, 20 kg 1,5 pkt, Rwanie 16 kg – 0.5 pkt, 20 kg -

0,75pkt 
- Rwanie –  16 kg -1 pkt, 20 kg – 1,5 pkt 
- Długi Cykl Oburącz – 16 kg -1 pkt, 20 kg – 1,5 pkt 
- Długi Cykl Jednorącz – 16 kg -1 pkt, 20 kg – 1,5 pkt 

 
Wygrywa zawodnik z najwyższą ilością punktów w danej kategorii wiekowej i wagowej. 

 
 
 

DZIECI, MŁODZICY, JUNIORZY 
 

KATEGORIA 

KONKURENCJA 

DŁUGI CYKL OBURĄCZ DŁUGI CYKL JEDNORĄCZ RWANIE 

DZIEWCZĘTA 

Kettlebell Przelicznik Kettlebell  Przelicznik Kettlebell  Przelicznik 

U10 (7-10 lat) - - 3 1 3 1 

U14 (11-14 lat) - - 4 1 4 1 

U18 (15-18 lat) - - 6 1 6 1 

KATEGORIA 
CHŁOPCY 

Kettlebell  Przelicznik Kettlebell Przelicznik Kettlebell Przelicznik 

U10 (7-10 lat) 4 1 - - 4 1 

U14 (11-14 lat) 6 1 - - 6 1 

U18 (15-18 lat) 8 1 - - 8 1 

 
 

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI 18 + ORAZ WETERANI (40+) 

KONKURENCJA 

DŁUGI CYKL DŁUGI CYKL JEDNORĄCZ RWANIE 

KOBIETY 

Kettlebell Przelicznik Kettlebell  Przelicznik Kettlebell  Przelicznik 

8 1 8 1 8 1 

12 1,5 12 1,5 12 1,5 

DŁUGI CYKL 
Dwubój 

PODRZUT/RWANIE 
RWANIE 

MĘŻCZYŹNI 
Kettlebell  Przelicznik Kettlebell Przelicznik Kettlebell Przelicznik 

16 1 16 1 / 0,5 16 1 

20 1,5 20 1,5/0,75 20 1,5 
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Załącznik nr.1 

Warszawa, dn. 21.03.2020 r. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW 

 

Imię i nazwisko uczestnika zawodów ………………………………………………………………............................. 

Data urodzenia: ……………………………………....….……............................................................................ 

 

 Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych, które 
odbędą się w dniu 21.03.2020 r. pod nazwą II Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting i IV Mistrzostwa Polski 
Pierwszego Kroku oraz, że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

Akceptuję to, że Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody dotyczące 
zdrowia i życia uczestników zawodów.  Oświadczam również, że nie będę dochodzić żadnych roszczeń od 
Organizatora lub osób/firm z którymi Organizatorzy korzystają w razie wypadku lub innych zdarzeń mogących 
wystąpić podczas zawodów. 

 Jednocześnie, oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminów zawodów i obiektu, na 
którym one się odbędą i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte. 

        …………………………………………………………. 
          (czytelny podpis) 
 

W związku z zamiarem udziału w zawodach II Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting i IV Mistrzostwa Polski Pierwszego 
Kroku, niniejszym oświadczam, że zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 pkt a) RODO* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
niżej wymienionych danych osobowych, w tym ich publikację w Internecie w zakresie imienia i nazwiska, przez 
ORGANIZATORÓW ZAWODÓW i Sponsorów Zawodów. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (zdjęcia i filmy dokumentujące przebieg zawodów) 
w celach informacyjno-promocyjnych związanych z organizacją zawodów II Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting i IV 
Mistrzostwa Polski Pierwszego Kroku.  
 
Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i świadom jestem, iż odmowa jej udzielenia 
równoznaczna jest z brakiem możliwości udziału w zawodach II Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting i IV Mistrzostwa 
Polski Pierwszego Kroku.  
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i 
przysługujących mi praw w tym zakresie: 
 - Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Kettlebell Warsaw;  
- Okres przetwarzania danych przez Administratora jest nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są 
przetwarzane, zaś po upływie okresu przetwarzania dane są anonimizowane lub nieodwracalnie usuwane, z 
zastrzeżeniem wymaganego prawem okresu archiwizowania tego typu danych;  
- Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: - Prawo do dostępu do danych osobowych 
dotyczących osoby, której dane dotyczą; - Prawo uzyskania kopii danych; - Prawo do sprostowania; - Prawo do usunięcia 
danych; - Prawo do ograniczenia przetwarzania; - Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach 
upowszechniania materiałów informacyjnych nt. działalności edukacyjnej Administratora; - Prawo wycofania zgody; - 
Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
- Wniosek dotyczący realizacji ww. praw, można wysłać drogą e-mailową na adres: warsaw.kettlebell@gmail.com;  
- Powyższe dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska mogą udostępniane być Partnerom zawodów II Mistrzostwa 
Polski Kettlebell Lifting i IV Mistrzostwa Polski Pierwszego Kroku;  

 
 
…………………………………………………………. 

          (czytelny podpis) 
 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

mailto:warsaw.kettlebell@gmail.com
mailto:warsaw.kettlebell@gmail.com
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 Załącznik nr.2 

Warszawa, dn. 21.03.2020 

OŚWIADCZENIE I ZGODA 

przedstawiciela ustawowego na udział osoby małoletniej w zawodach II Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting i IV 
Mistrzostwa Polski Pierwszego Kroku oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału w zawodach. 
Osoba małoletnia: 

…...................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 
 

Jako opiekun prawny wyżej wymienionej osoby niepełnoletniej, wyrażam zgodę na jej udział 
w zawodach sportowych II Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting i IV Mistrzostwa Polski Pierwszego Kroku, które 
odbędą się w dniu 21.03.2020 r.  
 
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia wyżej wymienionej osoby niepełnoletniej nad którą sprawuję opiekę, 
pozwala na wzięcie udziału w tego typu zawodach sportowych oraz że startuje ona w nich na moją odpowiedzialność.  
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminów zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nich 
zawarte. 
 

……..……………………………..………………… 
(Data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 
  
W związku z zamiarem udziału w zawodach II Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting i IV Mistrzostwa Polski Pierwszego 
Kroku, niniejszym oświadczam, że zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 pkt a) RODO* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
niżej wymienionych danych osobowych, w tym ich publikację w Internecie w zakresie imienia i nazwiska, przez 
ORGANIZATORÓW ZAWODÓW i Sponsorów Zawodów. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (zdjęcia i filmy dokumentujące przebieg zawodów) 
w celach informacyjno-promocyjnych związanych z organizacją zawodów II Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting i IV 
Mistrzostwa Polski Pierwszego Kroku.  
 
Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i świadom jestem, iż odmowa jej udzielenia 
równoznaczna jest z brakiem możliwości udziału w zawodach II Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting i IV Mistrzostwa 
Polski Pierwszego Kroku.  
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i 
przysługujących mi praw w tym zakresie: 
 - Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Kettlebell Warsaw;  
- Okres przetwarzania danych przez Administratora jest nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są 
przetwarzane, zaś po upływie okresu przetwarzania dane są anonimizowane lub nieodwracalnie usuwane, z 
zastrzeżeniem wymaganego prawem okresu archiwizowania tego typu danych;  
- Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: - Prawo do dostępu do danych osobowych 
dotyczących osoby, której dane dotyczą; - Prawo uzyskania kopii danych; - Prawo do sprostowania; - Prawo do usunięcia 
danych; - Prawo do ograniczenia przetwarzania; - Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach 
upowszechniania materiałów informacyjnych nt. działalności edukacyjnej Administratora; - Prawo wycofania zgody; - 
Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
- Wniosek dotyczący realizacji ww. praw, można wysłać drogą e-mailową na adres: warsaw.kettlebell@gmail.com;  
- Powyższe dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska mogą udostępniane być Partnerom zawodów II Mistrzostwa 
Polski Kettlebell Lifting i IV Mistrzostwa Polski Pierwszego Kroku;  

 
 
…………………………………………………………. 

               (data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 
 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

mailto:warsaw.kettlebell@gmail.com
mailto:warsaw.kettlebell@gmail.com

