WPA
XXXI WORLD CHAMPIONSHIP
POWERLIFTING, BENCH PRESS,
DEADLIFT, PUSH&PULL
RAW & EQ
Data:

14-18 Kwieten 2021

Miejsce:

Hala MOSiR Włókniarz, Pabianice 95-200 ul. Grota Roweckiego 3

Organizatorzy:
Dyrektorzy:

MKS „Pałac Młodzieży – Łódź”, UKS Heros Team Pabianice
HovhannesYazichyan, Tomasz Andrzejczak

Opłata startowe:

opłata za pierwszy start
opłata za drugi start
opłata za trzeci i każdy następny start

240 zł / 55 euro
200 zł / 45 euro
180 zł / 40 euro

opłata za pierwszy start Teen / Junior
opłata za drugi start Teen / Junior
opłata za trzeci i każdy następny start Teen / Junior

200 zł / 45 euro
180 zł / 40 euro
160 zł / 35 euro

Zawodnicy „Paraolympics”

opłata 180 zł / 40 euro

Zawodnicy w kategoriachwiekowych:
Masters 70-74, Masters 75-79, Masters +80

zwolnieni z opłaty startowej

Grupy (division):

AMATOR (z kontrolądopingu).Kontrola dopingu odbywa się poprzez badanie moczu.
PROFESIONAL (bez kontroli dopingu).
SUB-DIVISIONS:
• Open Men
• Οpen Women
• Teen 16 – 17 (men & women)
• Teen 18 – 19 (men women)
• Junior 20 – 23 (men & women)
• Submasters 33-39 (men & women)
• Masters (men & women)
• MPF (men & women)
• Paraolympics (men & women)

Kategorie wagowe:

Mężczyźni:
Kobiety:

44, 48, 52, 56, 60, 67.5, 75.0, 82.5, 90.0, 100, 110, 125, 140, +140
44, 48, 52, 56, 60, 67.5, 75, 82.5, 90, 100, +100

Nominacja:

Link – lista startowa: http://wpa-ukraine.com

Harmonogram:

Link – harmonogram Mistrzostw Europy: http://wpa-ukraine.com
Ostateczny termin zgłoszeń – 17 Mart 2021

Zgłoszenia:

Zgłoszenie dla zawodników z Polski:
Zgłoszenie: https://spinabifida.org.ua/2021_world_champ/
Termin zgłoszenia 14 Mart 2021

Waga:

Zawodnik musi być zważony nie wcześniej niż 24 godziny przed startem
Harmonogram ważenia dostępny na stronie: http://wpa-ukraine.com

Przepisy:

Zawody odbywają się zgodnie z regulaminemWPA. Regulamin zawodów można znaleźć na stronie
www.APA-WPA.com albo www.WPA-UKRAINE.com

Uwaga: Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń oraz opłat
startowych upływa 14 Mart 2021.
OPŁATA STARTOWA DLA POLSKICH ZAWODNIKÓW:
Sportowcy z Polski: musza byc 100% wpisowego na konto: 73 1020 3378 0000 1502 0287 0442 PKO Bank
Polski (Kotsaga Vadym)

w tytule płatności proszę wpisać: opłata startowa za - imię i nazwisko, kategoria wiekowa, konkurencja.
Nagrody:

W kategoriach wagowych i wiekowych miejsca od 1 do 3: certyfikat, medal.
W kategoriach wiekowych Open, Teen i Junior, Masters w Najlepszy z Najlepszych (Absolut)
miejsca od 1 do 3: puchary.
Nagrody rzeczowe uzależnione do sponsorów. Informację na bieżąco na stronie zawodów.
Podczas ceremonii dekoracji obowiązuję strój sportowy. Zawodnik, który nie spełni tego warunku
nie zostanie wpuszczony na podium.

Warunki
uczestnictwa:

Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie (sportowe).
W przypadku braku badań zawodnik podczas weryfikacji w biurze zawodów zobowiązany jest
podpisać oświadczenie, że staruje na własną odpowiedzialność oraz bierze odpowiedzialność
za swoje życie i zdrowie, a także zdarzenia zaistniałe podczas udziału w zawodach oraz nie
będziewnosićżadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistniałych zdarzeń losowych
podczas trwania Mistrzostw.

