Debiuty PZKFiTS w kulturystyce i fitness
28-29.02-01.03.2020 r.

28.02.2020 (piątek)
17.00-21.00 Weryfikacja zawodników / sprzedaż biletów (Centrum Kongresowe sala Lambda&Kappa)

29.02.2020 ( sobota)
8:50- 16:30 SPRZEDAŻ BILETÓW/ PIECZĄTKI (Centrum Kongresowe Targów Kielce)
09:00-18.00 Debiuty w Kulturystyce i Fitness (scena główna – sala Omega)
godz. 10:00 - 1 BLOK ZAWODÓW (Fitness kobiet, mężczyzn, fitness sylwetkowe, fitness atletyczne kobiet)
1 BLOK DEKORACJI: Fitness kobiet, Fitness mężczyzn, Fitness atletyczne kobiet, Fitness sylwetkowe kobiet 163 cm i +
163 cm - Fitness sylwetkowe OPEN + dekoracja
2 BLOK DEKORACJI: Kulturystyka klasyczna mężczyzn 175 cm, 180 cm, +180 cm - Kulturystyka klasyczna OPEN +
dekoracja
ok. godz. 14:00 - 2 BLOK ZAWODÓW (fit model kobiet, fit model mężczyzn, wellness fitness kobiet, fitness plażowe
mężczyzn)
3 BLOK DEKORACJI: Fitness plażowe mężczyzn 174 cm, 178 cm, 182 cm i +182 cm, Fit model kobiet, Fit model
mężczyzn, Wellness fitness kobiet, Fitness plażowe mężczyzn OPEN + dekoracja

1.03.2020 ( niedziela)
8:50- 16:30 SPRZEDAŻ BILETÓW/ PIECZĄTKI (Centrum Kongresowe Targów Kielce)
09.00-18.00 Debiuty w Kulturystyce i Fitness (scena główna – sala Omega)
godz. 10:00 - 3 BLOK ZAWODÓW (kulturystyka mężczyzn 80 kg, fitness plażowe atletyczne, bikini fitness 160 cm, bikini
fitness 163 cm)
4 BLOK DEKORACJI: Kulturystyka 80 kg, Fitness plażowe atletyczne, Bikini-fitness 160 cm, 163 cm
ok. godz. 13:30 - 4 BLOK ZAWODÓW (kulturystyka mężczyzn 90 kg, bikini fitness 166 cm, bikini fitness 169 cm)
5 BLOK DEKORACJI: Kulturystyka 90 kg, Classic physique, Bikini-fitness 166 cm, 169 cm
6 BLOK DEKORACJI: Kulturystyka +90 kg, Bikini-fitness 172 cm i +172 cm - bikini fitness OPEN + dekoracja - kulturystyka
mężczyzn OPEN + dekoracja

Uwaga!
Ze względu na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, w innych mogą zostać
rozegrane tylko rundy finałowe lub w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpłynie na kolejność zawodów.
Ostateczny program zawodów będzie podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także
rozwieszany przy szatniach oraz w widocznych miejscach w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

