
Drodzy czytelnicy!

Ledwie rozpoczął się nowy rok, a już ruszyła pracowita machina polskiej 
ligi zawodowej, która obecnie przyjęła nazwę Professional FIT MAX League. Odbyły się już pierwsze edycje, 
21 stycznia w kategoriach wagowych: 63 kg, 70 kg oraz 78 kg, a 28 stycznia w kategoriach 86 kg, 95kg, +95 kg. W chwili druku tego wydania SdW będą  
już rozstrzygnięte pojedynki II edycji w obu grupach wagowych. Z kolei Bułgaria gościła ośmiu najsilniejszych zawodowców w kategorii 86 kg , którzy stoczyli walki 
w ramach Professional Armwrestling League. Trwają przygotowania do VI Mistrzostw Polski w Jaworznie, które odbędą się z końcem kwietnia, natomiast 
wcześniej, w marcu, Bielsko Biała będzie miejscem zmagań w ramach I Pucharu Beskidów. Wiele imprez i sporo emocji, które oczwiście opiszemy i zilustrujemy na 
gościnnych łamach SdW.

Igor Mazurenko
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Pierwsza, inauguracyjna edycja PROFESSIONAL FIT MAX LEAGUE czyli Pol-
skiej Ligi Zawodowej 2006, jest już za nami.

W sobotę 21 stycznia w Centrum Rozrywki Gemini w Gdyni, zmierzyli się przy 
stole najsilniejsi Polacy w trzech kat. wagowych: 63 kg, 70 kg oraz 78 kg.

Nie zabrało sensacyjnych roztrzygnięć,  jak wiadomo każdy zawodnik walczył 
o cenne punkty dające mu w ogólnej klasyfikacji nagrody pieniężne za pierw-
sze trzy miejsca. 

Walki zainaugurowali zawodnicy z kat. do 63 kg i to właśnie tutaj była pierwsza 
niespodzianka. Chrystian Rieger, wychowanek Gdyńskiego Złotego Tura wy-
grał wszystkie swoje walki na lewą rękę, zdobywajac komplet punktowy (119). 
Tuż za nim uplasował się Tomasz Szewczyk POSiR Tomaszów Maz. (112) a trzeci 
był Marek Pachla z Wikinga Nisko (102). 

Na prawą rękę sytuacja wyglądała odwrotnie, Szewczyk nie zanotował żadnej 
porażki (119), natomiast Rieger uplasował sie na drugiej pozycji po bardzo za-
ciętych wgranych walkach (112). Chrystian, który miał zawsze słabsze prawe ra-
mię, jak widać miał dobry dzień, za to jego przeciwnicy chyba troszkę osłabli.

Podobnie jak na lewą rękę trzecie miejsce wywalczone zostało przez Marka Pa-
chlę. Przegrał on jedynie swoje dwie walki z powyższymi zawodnikami (102). 

Po zsumowaniu punktów okazało się że pierwsze miejsce w ogólnej klasyfika-
cji rozdzielą pomiędzy sobą dwaj zawodnicy: Szewczyk i Rieger (obaj po 231 
punktów), jednak w takim przypadku patrzy się na wagę. I tak zwycięża nie-
wielką różnicą (5 dekagramów) Tomasz Szewczyk. Marek Pachla, znalazł się na 
trzeciej pozycji (204).

Równie ciekawą okazała się kategoria do 70 kg. Po rozegraniu lewej ręki wyło-
nił się pierwszy tryumfator Piotr Bartosiewicz ze Złotego Orła Choszczno z kom-
pletem zwycięstw (119). Całkowicie zaskakujące było drugie miejsce dla Darka 
Grocha z Wikinga Nisko (110). Trzeci był zeszłoroczny zwycięzca Polskiej Ligi Za-
wodowej w tej kategorii wagowej Piotr Kajstura z MCKiS Tytan Jaworzno. Da-
niel Gajda z Gdyńskiego Złotego Tura, jeden z największych przeciwników Bar-
tosiewicza musiał tym razem uznać wyższość rywali plasując się na odległym 
piątym miejscu. Jak się okazało Gajda miał kontuzję ręki.

Walki na prawą rękę wyłoniły całkowicie nowych faworytów. Bez przegranej 
przeszedł Daniel Gajda (119), drugi był Piotr Bartosiewicz (111), trzeci nato-
miast Artur Olbryś z Braniewa (111). 

Najbardziej emocjonująca walka wynikła pomiędzy Darkiem Grochem a Konra-
dem Krawczukiem. Darek nieustannie starał się wyjść w górę, jednak silny nad-
garstek Konrada uniemożliwił mu takie posuniecie i obaj spięli się na długie 
chwile w haku. Atakowali na przemian, ale ciężko było typować zwycięzcę. Na 
faule wygrywa Darek Groch. Obaj jednak po tak wyczerpującej wale nie byli 
wstanie włączyć się w walkę o podium. Konrad przegrał wszystkie pozostałe 
pojedynki, Darek zdołał zanotować jeszcze tylko jedną wygraną. 

W ogólnej klasyfikacji zwycięża Bartosiewicz (230), wyprzedzając drugiego 
Gajdę (207) i trzeciego Olbrysia (198).

Ostatnia odsłona ligi tego dnia to rywalizacja w kategorii do 78 kg.

Na lewą rękę nie pozostawiając złudzeń swoim rywalom Zbigniew Chmielew-
ski ARMFIGHT Piaseczno, sięga po wszystkie punkty (119), tuż za nim z jedną 
porażką plasuje się Rafał Budzowski ze Złotego Lwa Lębork (114), a trzecia lo-
kata należała do Wiktora Zaklickiego ze Złotego Tura Gdynia (97). Wiktor był o 
włos od wygranej z Rafałem, jednak i tym razem doświadczenie wzięło górę 
nad szybkością.

Wreszcie najbardziej oczekiwana rywalizacja na prawą rękę w tej kategorii wa-
gowej. Zbyszek narzeka od ponad roku na kontuzję przyczepu, która uniemoż-
liwia mu normalnie walczenie wciąż dając o sobie znać. Rafał zajmując nie-
ustannie miejsce za Zbyszkiem, postanowił się zrewanżować i wygrał z nim 
przez faule. Walka była długa i bardzo wyrównana. Trzecie miejsce ponownie 
zajmuje Wiktor Zalicki ulegając jedynie Chmielewskiemu i Budzowskiemu. 

Po podliczeniu punktów, okazało się iż mamy identyczną sytuację co w kat. do 
63 kg. Dwaj zawodnicy po tyle samo punktów, jednak waga ciała była po stro-
nie Zbigniewa Chmielewskiego i to on zostaje liderem tej kategorii.   

63 kg 70 kg 78 kg
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Wyobraźcie sobie Państwo małe, średniowieczne miasteczko, otoczone ośnieżonymi stokami gór. Miasteczko, któ-
rego środek przecina rwąca górska rzeka. Takim właśnie pięknym miejscem jest Veliko Ternovo – sobotnia stolica 
Światowego Armwrestlingu. Siłowanie na ręce już od początku lutego było w tym mieście głównym tematem au-
dycji radiowych, informacji telewizyjnych oraz rozmów ludzi we wszystkich barach, restauracjach i klubach. Właśnie 
tu  zjechało ośmiu  z najmocniejszych zawodników w siłowaniu na ręce. Wybrani i zaproszeni przez zarząd Profes-
sional Armwrestling League zawodnicy przyjeżdżali do Bułgarii już od czwartku. Część z nich przyleciała samolota-
mi, część pociągiem, aby w piątek wieczorem przeprowadzić oficjalne ważenie przed turniejem i wylosować nume-
ry startowe.
Numer pierwszy przypadł zawodnikowi z Białorusi. Aleh Matskevich to trzydziestocztero letni zawodnik, mierzący 
173cm wzrostu. Podczas oficjalnego ważenia jego waga wyniosła 85kg. W sobotę rozpoczął od pojedynku na lewą
rękę z mało znanym zawodnikiem z Turcji Ozgurem Kizgin. Początek to rozerwanie. Po związaniu pasami Aleh Mat-
skevich pokazał, że jest silniejszy i zwyciężył dociągając rękę rywala do poduszki. W drugim pojedynku przy stole 
znaleźli się Tejmuraz Tsahilov z Rosji oraz Pavel Peregudov z Ukrainy. Przy porównaniu parametrów obu zawodników, 

widać że Pavel Peregudov jest lepszy we wszystkich wymiarach; ma większy biceps, większe przedramię. Jest wyż-
szy, cięższy i młodszy. Jednak Tejmuraz ma bardzo mocny argument po swojej stronie – doświadczenie. Walka  roz-
poczęła się od rozerwania. Jednak, po sprawdzeniu materiałów video z kamer sędziowskich widać było, że Pavel Pe-
regudov za nim doszło do rozerwania, oderwał łokieć od poduszki.  Nastąpiło drugie ustawienie przy stole, padła ko-
menda startowa i ponownie rozerwanie. Tym razem już bez błędów. Po związaniu w paskach swoje doświadczenie 
pokazał Temuraz Tsahilov i to on zwyciężył ten pojedynek. Jako kolejni zawodnicy zostali wyczytani: Stoyan Gole-
manov z Bułgarii oraz Edmir Frroku z Włoch. Pojedynek weterana bułgarskiego siłowania, oraz zupełnego debiutan-
ta na arenie profesjonalistów. I tak jak każdy się domyślał, Stoyan pokonał swojego rywala bez najmniejszych kłopo-
tów. Ostatnią parą zawodników pierwszej rundy lewej ręki Professional Armwrestlingu League był Gruzin Gela Khu-
biashvili oraz Szwajcar Pascal Girard to dobrze znani zawodnicy wszystkim fanom tego sportu. W tym pojedynku po 
raz pierwszy sobotniego wieczoru mieliśmy możliwość obserwować ustawienie sędziowskie. Przy okazji ustawienia 
Gela Khubiashvili otrzymał foul za poruszenie barkiem. Jednak po szybkim starcie i przy dobrze dobranej technice 
Gela Khubiashvili zwyciężył pojedynek. Pascal Girard zszedł ze sceny z niepocieszoną miną.
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W drugiej rundzie najpierw Aleh Matskevich związany w pa-
skach z Tejmurazem Tsahilovem zwycięża pojedynek. Następnie 
Gela Khubiashvili pokonuje reprezentanta Turcji  Ozgura Kizgina. 
W trzecim pojedynku tej rundy Pavel Peregudov tak długo usta-
wiał swoją rękę z Edmirem Frroku, że sędziowie podyktowali dru-
gie w tym dniu ustawienie sędziowskie. Tym razem reprezentant 
Ukrainy odniósł swoje pierwsze zwycięstwo tego dnia. W ostat-
nim pojedynku drugiej rundy spotkali się Pascal Girard oraz ulu-
bieniec publiczności Stoyan Golemanov. Zawodnicy ustawili się, 
padła komenda Ready-Go i rozpoczęła się walka. Przez kilka se-
kund ręce zawodników utrzymywały się w centralnej części sto-
łu. Gdy do ataku przeszedł Stoyan Golemanov, sędzia główny za-
wodów – Monika Duma przerwała walkę, gdyż Stoyan oderwał 
łokieć od poduszki. Pierwszy foul dla zawodnika z Bułgarii. Dru-
gie podejście do stołu i znów wspaniały popis siły w długim poje-
dynku. Jednak tym razem Golemanov nie popełnił błędu i poko-
nując swojego rywala. Pascal Girard  poddał się opuszczając rękę 
aż do poduszki bocznej.
W trzeciej rundzie lewej ręki zapowiadani przez Neila Pickupa na 
scene wyszli Aleh Matskevich oraz Pavel Peregudov. Podczas wal-
ki tych zawodników kamery sędziowskie wychwyciły foul po stro-
nie Aleha Matskevicha. Jednak po wznowieniu walki szybkim ata-
kiem Aleh wbił dosłownie rękę młodszego o dwanaście lat Pavla 
Peregudov. Następnie do stołu podeszli Ozgun Kizgin oraz Tejmu-
raz Tsahilov. I tym razem, tak jak w poprzednich rundach repre-
zentant Turcji nie miał nic do powiedzenia przy stole i przegrał. 
Była to już jego trzecia porażka z rzędu. Ostatnią walką trzeciej 
rundy była walka Stoyana Golemanova oraz Gela Khubiashvili. 
Była godzina 19:00. Kibice na trybunach, podbudowani poprzed-
nimi zwycięstwami swojego narodowego reprezentanta wspiera-
li go z całych sił. Byli pewni, że ich zawodnik po raz kolejny wygra 
swoją walkę. Po rozpoczęciu pojedynku przez prawie minutę obaj 
zawodnicy starali się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stro-
nę. Przy jednym z ataków Gela Khubiashvili zjechał łokciem z po-
duszki, przez co na jego konto powędrował pierwszy foul. Wzno-
wienie walki i prawie dwie minuty pięknego siłowania na ręce. 
Dłonie zawodników wędrowały od jednej strony stołu do drugiej. 
Jednak silniejszym tym razem okazał się Geal Khubiashvili, który 
opuszczając scenę został wygwizdany. Od tej pory za każdym ra-
zem, gdy wychodził na scenę kibice witali go gwizdami i okrzyka-
mi niezadowolenia, cena pokonania ulubieńca z Bułgarii. Jednak 
Gruzin nic sobie z tego nie robił i za każdym razem pozdrawiał pu-
bliczność uśmiechając się szczerze.
Runda czwarta rozpoczęła się od zwycięstwa Pascala Girarda nad 
Edmirem Froku. Następnie przy stole znaleźli się Aleh Matskevich 
oraz Stoyan Golemanov. Był to kolejny długi i ekscytujący pojedy-
nek, w którym najpierw foul otrzymał Aleh Matskevich, później 
foul trafił na konto Stoyana Golemanova. Gdy wszyscy czekali na
rozstrzygnięcie, Aleh Matskevich uniósł swój łokieć z podłokietni-
ka i otrzymał drugi foul. Zwycięstwo Stoyana spowodowało eks-
plozję radości i długie owacje na trybunach. Do zmagań przystą-
pili Pavel Peregudov i Ozgur Kizgin, który po raz kolejny przegrał 
swoją walkę. Na koniec czwartej rundy mogliśmy obejrzeć szyb-
kie zwycięstwo Tejmuraza Tsahilova nad Pascalem Girardem.
W kolejnych rundach na uwagę zasłużyły dwie walki. W pierwszej 
z nich spotkali się Stoyan Golemanov oraz Tejmuraz Tsahilov. Ci 
dwaj zawodnicy rywalizowali ze sobą o miejsce trzecie i czwar-
te w klasyfikacji lewej ręki. Po ustawieniu zawodników i kilkudzie-
sięciu sekundach walki Stoyan Golemanov otrzymał foul. W kolej-
nej próbie zawodnicy rozerwali się i nastąpiła walka w paskach. 
Po kolejnych kilkunastu sekundach foul został zapisany na konto 
Tejmuraza. Rozpoczęła się gra psychologiczna. Każdy błąd w tej 
chwili mógł przechylić szalę zwycięstwa na stronę przeciwnika. I 
taki błąd popełnił Tejmuraz. Kolejne punkty za zwycięstwo zapisa-
no na konto reprezentanta Bułgarii.
Drugim  ciekawym pojedynkiem okazała się walka Pavla Peregu-
dova z reprezentantem Gruzji Gela Khubiashvili. Gdy już wszy-
scy myśleli, że Pavel Peregudov, notabene debiutant profesjonal-
nej ligi, przegra tą walkę w ułamku sekundy Pavel pokazał, że jest 
dobrze przygotowany wytrzymałościowo do tego turnieju. Przez 
ładne kilkanaście sekund stawiał bardzo duży opór swojemu 
przeciwnikowi. Jednak zwyciężyła rutyna i doświadczenie. Pere-
gudov dwukrotnie popełnił błąd podnosząc łokieć z poduszki.
Lewa ręka Profesjonalnej Ligi Zawodowej w kategorii do 86kg zo-
stała zdominowana przez zawodnika z Gruzji Gela Khubiashvili, 
który nie przegrał żadnego ze swoich pojedynków. Drugie miej-
sce w tej klasyfikacji zajął Aleh Matskevich oraz Stoyan Golema-
nov. Jednak ten drugi był cięższy od swojego rywala i wg prze-
pisów PAL został przesunięty do  pozycji trzeciej. Debiutanci za-
wodów zajęli miejsca: 5-te  Pavl Peregudov oraz ostatnie Edmir 
Frroku.
Prawa ręka Professional Armwrestling League do 86kg w katego-
rii Świat zapowiadała się równie ciekawie. Wśród kibiców można 
było usłyszeć informację, że faworyt tego turnieju Stoyan Gole-

manov ma kontuzję łokcia właśnie w prawej ręce. Jednak, jak się później okazało nie 
przeszkodziło mu to w odniesieniu zwycięstwa w generalnej klasyfikacji.
Pierwsza runda to znów zwycięstwa Aleha Matskevicha nad Ozgurem Kizgin, Tsahilo-
va nad Peregudovem i Stoyana Golemanova nad Edmirem Frroku. Przypomnijmy, że 
Edmir Frroku przegrał wszystkie możliwe dotychczasowe pojedynki. Jedynie Pascal 
Girard potrafił przeciwstawić się sile Gela Khubiashvili.
W drugiej rundzie Tejmuraz Tsahilov pokonał Aleha Matskevicha, Ozgur Kizgin poko-
nał Gela Khubiashvili oraz pierwszy raz w tym turnieju Edmir Frroku wygrał swój po-
jedynek, pokonując Pavla Peregudova. Na koniec Stoyan Golemanov pokonał Pasca-
la Girarda.
Kolejne rundy to zwycięstwa Stoyana Golemanova, który mimo kontuzji zwyciężał 
wszystkie swoje walki. Wszystkie, aż do ostatniej z Ozgurem Kizgin. Ten pojedynek 
Stoyan przegrał, gdyż w przedostatniej walce spotkał się z Tejmurazem Tsahilovem. 
Był to najdłuższy i najciekawszy pojedynek całego wieczoru. Gdy prowadzący zawody 
wyczytał oba nazwiska i na scenie pojawili się Tsahilov oraz Golemanov, na trybunach 
nie było już osoby, która spokojnie siedziałaby na swoim miejscu. Wszyscy na stojąco 
dopingowali swojego ulubionego zawodnika. Gdy sędzia ustawił dłonie walczących 
w centrum stołu i wydał komendę startową, na całej sali  zapadła cisza. Każdy z zainte-
resowaniem oglądał pojedynek pretendentów do pierwszego miejsca w turnieju. Po 
długiej walce, podczas której atakował Tejmuraz Tsahilov, sędzia podyktował foul dla 
zawodnika z Rosji. Po wznowieniu walki zawodnicy obrali inną taktykę. Obaj starali się 
walczyć tzw. „górą” ich palce nie zdołały utrzymać dłoni przeciwnika i nastąpiło roze-
rwanie. Ze względu na wyczerpanie i zmęczenie prawej ręki Tejmuraz Tsahilov zwle-

kał z podejściem do stołu, przez co otrzymał od sędziego ostrzeżenie. Kolejne wzno-
wienie walki, tym razem w paskach przyniosło foul dla Stoyana Golemanova. Emocje 
sięgnęły zenitu. Obaj zawodnicy posiadali w tym momencie na swoim koncie po jed-
nym foulu. Dodatkowo reprezentant Rosji miał jeszcze ostrzeżenie. Każdy jego błąd 
w tej chwili mógł spowodować przegraną. Gdy sędzia ustawił dłonie zawodników w 
centrum stołu i podał komendę Ready-Go mieliśmy okazję oglądać najdłuższe siłowa-
nie na ręce w całym turnieju. Przez ponad 150 sekund zawodnicy utrzymywali uchwyt 
nad środkiem stołu. Stoyan Golemanov bronił się zastawiając się barkiem. Tejmuraz 
atakował różnymi sposobami – raz górą, raz hakiem. Przy jednym z ataków techniką 
„na górę”  łokieć Tejmuraza stracił kontakt z poduszką. Walka została przerwana i wy-
grana trafiła na konto zmęczonego ale szczęśliwego Stoyana Golemanova.
Prawą rękę bezapelacyjnie zwyciężył Bułgar Stoyan Golemanov, dzięki czemu także 
w całej generalnej klasyfikacji zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce w klasyfikacji
łącznej przypadło dla Tejmuraza Tsahilova z Rosji. Trzecim okazał się Aleh Matskevich z 
Białorusi. Na czwartym miejscu w tzw „Overall” uplasował się Gela Khubiashvili z Gru-
zji, którzy przez to, że przegrał wszystkie pojedynki prawej ręki, stracił miejsce na po-
dium. Piątym został Turek Ozgur Kizgin. Miejsce szóste przypadło Pavlovi Peregudovz 
Ukrainy. Na kolejnym, siódmym miejscu znalazł się Szwajcar Pascal Girard. Ostatnim w 
klasyfikacji generalnej został Edmir Frroku z Włoch.
Cała liga przebiegała bardzo sprawnie i była wspaniałym widowiskiem dla licznie 
zgromadzonej publiczności. Po zawodach wielokrotnie pytano mnie, kiedy i gdzie bę-
dzie można zobaczyć kolejne walki zawodowców. Myślę, że Bułgarscy kibice będą za-
wsze tam, gdzie rozgrywać się będą pojedynki Professional Armwrestling League. Co 
też i wam polecam.
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Magda Gutteter, szesnastoletnia zawodniczka klubu Zło-
ty Tur Gdynia zwyciężyła w Plebiscycie na Najlepszego 
i Najpopularniejszego Sportowca Rumi 2005 roku w kate-
gorii – OSOBOWOŚĆ SPORTOWA. Nagrodę w postaci 
roweru stacjonarnego otrzymała podczas XII Balu Sportu, 
który w sobotni wieczór 21 stycznia br. odbył się w Hotelu 
„Falko” w Rumi.
Madzia jest już trzecią(!) z kolei armwrestlerką, która 
została wyróżniona przez władze swojego miasta za osią-
gnięcia sportowe w 2005 roku. Mam nadzieję, że zwycię-
stwo Magdy położy kres twierdzeniom, że siłowanie na 
ręce to sport wyłącznie dla mężczyzn.
Madzi gratulujemy, a panowie do roboty!

A.M
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Na oficjalnej stronie polskiego i zawodowego
armwrestlingu www.armpower.net  do końca 
stycznia 2006 roku można było oddawać swoje 
głosy na 

„Sportowca Roku 2005 w Armwrestlingu”.

W sumie na wytypowanych sześciu zawodników 
oddano 1245 głosów, a zwyciężczynią w pol-
skim plebiscycie okazała się młoda juniorka 
Małgorzata Ostrowska ze Strzegomia

gratulacje Małgosiu! 

1. Małgosia Ostrowska – Ostry Strzegom
2. Marcin Kreft – Złoty Lew Lębork 
3. Walentyna Zaklicka – Złoty Tur Gdynia 
4. Lucjan Fudała – MCKiS Tytan Jaworzno 
5. Zbyszek Chmielewski – Armfight Piaseczno
6. Beata Kutnik – Paco Lublin 

Równolegle też prowadzony był plebiscyt na 
Sportowca Roku 2005 w skali międzynarodowej. 
W tym głosowaniu zwyciężył ukraiński zawodnik 
– Rustam Babayev. 

1. Rustam Babayev – Ukraina 
2. John Brzenk – USA 
3. Travis Bagent – USA 
4. Taras Ivakin – Ukraina 
5. Stoyan Golemanov – Bułgaria 
6. Farid Uzmanov – Uzbekistan 

FAP - FEDERACJA ARMWRESTLING POLSKA 
Adres i adres do korespondencji: 

81-380 Gdynia ul. I Armii Wojska Polskiego 3-11 
tel. 0-58 621 93 08 

armwrestling@world.pl
www.armpower.net

Prezydent: Igor Mazurenko
Wiceprezydent: Janusz Piechowski

Sekretarz: Anna Korzeniewska, tel. 0-603-554-855 
Trenerzy FAP: Igor Mazurenko - Trener Kadry

Sędziowie:  Monika Duma - Sędzia Główny FAP
Wiktor Szyszkowski; Daniel Gajda

KLUBY W POLSCE
ARMFIGHT Piaseczno

 GOSIR Piaseczno ul. Sikorskiego 20 
treningi odbywają się w pon,śr, pt od godz 19.00 oraz soboty od 15.00;

tel. Marcin Lachowicz 503-155-898 

AZS CZĘSTOCHOWA
Sekcja Armwrestlingu przy AZS Częstochowa. 

Informacje: Zbigniew Soliński tel. 0-606-908-478

ECO POWER
43-300 Bielsko-Biała, ul. Widok 12. 

Inf. i zapisy: Mariusz Mackiewicz tel. kom 665 808 001. 
Klub się mieści w Bielsku-Białej na obiekcie BBTS Włókniarz.

GOLIAT Żary
Informacje: Krzysztof Kryszczuk tel. 0-602-233-651

Klub Sportowy Złoty Tur Gdynia
Gdynia,  ul.Morska 108A. Czynne pon-pt 11.00-20.00, sob. 10-14. Tel/fax (58) 621-93-08

MCKiS  „TYTAN” JAWORZNO
43-600 Jaworzno ul. Inwalidów 18. Informacje: Mariusz Grochowski - tel 507 297 513 

MKS Herakles Szczawno-Zdrój
Informacje: Sebastian Wyszyński tel. 0-696-334-122

OLIMP Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie Zdrój, ul. Piastów 15. Informacje i zapisy: Adrian Łukasiewicz tel. 032-47-142-47

PACO LUBLIN
KLUB SPORTOWY PACO Lublin, Kiepury 5B, tel. 081 740 33 00 

Informacje i zapisy: Beata Kutnik 0 665 229 759

Pitbull Ruda Śląska
Informacje: Łukasz Suchaja tel. 0-606-454-670

SK OSTRY Strzegom
Aleja Wojska Polskiego 12a, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie 

czynne: pn - pt 11-21, sob 14-18 informacje: Joanna Ostrowska tel. 0-608 302 887 

SZAKI ŻARY
Informacje: Sławomir Szakoła tel: 0-609-538-848

Uczniowski Klub Sportowy Herkules
Informacje: Grzegorz Argasiński tel. 0-506-033-636

Uczniowski Klub Sportowy Mustang Skępe
Skępe, Hala Sportowa, Al. 1 Maja 89. 

Informacje i zapisy: Andrzej Zawidzki tel 0-54-287-81-52

Uczniowski Klub Sportowy Sokół Koniecpol
Ul Mickiewicza 30 42 - 230 Koniecpol Informacje Piotr Szczerba tel 608204483

Uczniowski Klub Sportowy Złoty Lew Lębork
Lębork, ul. Czołgistów 4. Czynne pon-sob 16.00-21.00. Trener: Marcin Kreft,tel.0501-245-895 

UKS HULK
07- 100 Węgrów ul. Słoneczna 45. Informacje i zapisy Emil Wojtyra 508 442 961

UKS STALOWE RAMIONA KROŚNIEWICE
Informacje:Janusz Kopeć tel. 0-603-962-592

UKS WIKING NISKO
37-400 Nisko, ul. Polna 18a. Informacje i zapisy: Kamil Pachla tel. kom.: 500 553 580 

wiking_nisko@op.pl

UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO
73-200 Choszczno ul. Stargardzka 39A/2 Inf. i zapisy: Wiesław Łącki tel 602-115-894, 

e-mail. uksarmwrestling@echo.pl, gg: 2896749; skype: lackiwieslaw.

UKS-16 KOSZALIN
75-354 Koszalin, ul. Dąbka 1. Klub jest czynny od pn-pt 16-21, sob 16-19, nd 10-12 

Informacje i zapisy: Jarosław Zwolak tel. 501 664 333

UKS „LONGINUS”ŁÓDŹ

Informacje i zapisy: Tomasz Gawłowski - 0 505-638-981,Andrzej Zborowski - 0 604-105-052  
UKS „ZŁOTY TYGRYS” WROCŁAW 

Informacje i zapisy: Tomasz Fugiel - tel. 0 511 899 694 WŁOMET MYSZKÓW
Informacje i zapisy: Dariusz Muszczak 0- 609-313-043

ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ BYDGOSZCZ
85-355 Bydgoszcz ul. Glebowa 35. Informacje i zapisy: 

Prezes Klubu: Andrzej Skóra - 0602 652 145  V-ce Prezes Maciej Stelmaszyk 0-606-902-881

ZŁOTY SMOK KIELCE
Kielcach ul. Padarewskiego 24. Klub jest czynny pon-pt 10-22, sob.10-14. 

Informacje: Radosław Trybus tel. 0-600-024-865

ZŁOTY TUR ORNETA
Informacje: Jerzy Czapliński tel 0-606-999-418

ŻELAZNA PIĘŚĆ INOWROCŁAW
Informacje: Sławomir Głowacki tel. 0-604-300-380  

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.
Mistrzostwa odbędą się w dniach: 29-30 kwiecień 2006 
w hali sportowo-widowiskowej MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 w Jaworznie. 

Weryfikacja i ważenie wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawodach odbędzie się :
28 kwietnia 2006r. od 20.00 – 22.00 w Hotel BROJAN przy ul. Paderewskiego 43 w Jaworznie
29 kwietnia 2006r. od 09.00 – 11.00 w Hala Sportowa MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 w Jaworz-
nie.
30 kwietnia 2006r. od 10.00 – 11.00 w Hala Sportowa MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 w Jaworz-
nie.

29 Kwietnia 2006:
Godz. 12.00 – 18.00

juniorki, juniorzy lewa ręka – eliminacje, półfinały, finały
masters kobiet i mężczyzn lewa ręka – eliminacje, półfinały, finały
niepełnosprawni lewa ręka – eliminacje, półfinały, finały
seniorki, seniorzy lewa ręka – eliminacje

Godz. 19.00 
seniorki, seniorzy lewa ręka – półfinały i finały
Ceremonia wręczenia nagród

30 Kwietnia 2006:
Godz. 12.00 – 18.00

juniorki, juniorzy prawa ręka – eliminacje, półfinały, finały
masters kobiet i mężczyzn prawa ręka – eliminacje, półfinały, finały
niepełnosprawni prawa ręka – eliminacje, półfinały, finały
seniorki, seniorzy prawa ręka – eliminacje

Godz. 19.00 
seniorki, seniorzy prawa ręka – półfinały i finały
Ceremonia wręczenia nagród

Zawodnicy, którzy spóźnią się na ważenie nie zostaną dopuszczeni do zawodów. 
2. ZASADY RYWALIZACJI.
Uczestnicy zawodów zostaną podzieleni na następujące kategorie wagowe:  

Juniorki-lewa, prawa ręka: do 45kg, 49kg, 54kg, 60kg, 67kg, +67kg
Juniorzy-lewa, prawa ręka: do 48kg, 52 kg, 57kg,63kg,70kg,78kg,+78kg,
Seniorki-lewa, prawa ręka: do 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, +65 kg.
Seniorzy- lewa, prawa ręka: do 55kg, 60 kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 100kg, 110kg, 
+110kg.
Masters kobiet - lewa, prawa ręka - kategoria OPEN
Masters mężczyzn - lewa, prawa ręka - kategoria OPEN;
Niepełnosprawni- lewa, prawa ręka: OPEN.

Rywalizacja odbędzie się na lewą i prawą rękę w systemie do dwóch przegranych wg. za-sad WAF.
3. NAGRODY

Medale i dyplomy w każdej kategorii wagowej (do miejsca trzeciego)
Puchary w klasyfikacji drużynowej
Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze i drugie miejsca w poszczególnych kategoriach, zostaną za-
kwalifikowani do Kadry Polski na XVI Mistrzostwa Europy, które odbędą się w czerwcu 2006 roku
na Węgrzech. 

4. UWAGI KOŃCOWE.
Opłata startowa wynosi 60zł
Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku płacą 50% opłaty startowej
Zawodnicy niepełnosprawni są zwolnieni z opłat startowych.
Zawodnika dopuszcza się do walki jedynie w ubraniu sportowym. W skład ubioru sportowego 
wchodzi:  koszulka z krótkim rękawem lub na ramiączkach, spodnie dresowe lub krótkie spoden-
ki, obuwie sportowe.
zawodnicy zrzeszeni w klubach dopuszczeni zostaną tylko w strojach klubowych.
Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości.
Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnie-
ju, w przypadku uczestników do lat 18-tu pisemna zgoda rodziców lub opiekuna / trenera. 
Ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie.
Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów sponsora na koszulkach zawod-
ników lub do przyodziania zawodników w koszulki sponsora.

ORGANIZATORZY
Federacja Armwrestling Polska   MCKiS Jaworzno
Tel/fax (0- 58) 621 93    tel.(032) 616 44 91
armwrestling@world.pl   info@mckis.jaw.pl
www.armwrestling.pl    www.mckis.jaw.pl

VI Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu 
MCKiS, Jaworzno 2006

REGULAMIN
I PUCHAR BESKIDÓW
1. Termin i miejsce zawodów.

I Puchar Beskidów odbędzie się w 19 marca 2006 
w Klubie KLIMAT przy ul. Mostowa 5 w Bielsku – Białej, 

www.klubklimat.pl

2. Zasady rywalizacji.
Rywalizacja odbędzie się w następujących kategoriach 
wagowych:
- mężczyźni -  do 70kg, 78kg, 86kg, open,
- kobiety – open,
- rywalizacja odbędzie się na prawą rękę w systemie

do dwóch przegranych wg. zasad WAF,
- drabinka pojedynków zostanie ustalona 

w drodze losowania i rozstawienia zawodników.

PROGRAM :

13.00 – 14.00 – zapisy, ważenie, rejestracja
14.00 – 16.00 – eliminacje 

(trzy kategorie wagowe mężczyzn) 
16.30 – 17.30 – eliminacje ( kat. open mężczyzn i kobiet)
18.30 – 18.50 – finały ( kat. mężczyzn i open kobiet)
19.00 – 19.10 – finał open mężczyzn

3. Nagrody

 - Nagrody finansowe w każdej kategorii wagowej (do
miejsca trzeciego):
   I miejsce – 350 zł, II miejsce – 250 zł, III miejsce – 100 
zł
- Puchary dla zwycięzców w każdej kategorii wagowej,
- Dyplomy w każdej kategorii wagowej (do miejsca 
trzeciego).
 
4. Uwagi końcowe. 

- Opłata startowa nie będzie pobierana.
- Zawodnika dopuszcza się do walki jedynie w ubraniu 

sportowym. W skład ubioru sportowego wchodzi: ko-
szulka z krótkim rękawem lub na ramiączkach, spodnie 
dresowe lub krótkie spodenki, obuwie sportowe.

- Zawodnicy, którzy nie będą w stroju i obuwiu sporto-
wym nie zostaną dopuszczeni do zawodów. 

- Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsa-
mości.

- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpo-
wiedzialności osobistej podczas startu w turnieju, w 
przypadku uczestników do lat 18-tu pisemna zgoda 
rodziców lub opiekuna / trenera. 

- Ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach 
delegujących lub we własnym zakresie.

- Przed zawodami odbędzie się odprawa techniczna dla 
zawodników, podczas której zostaną omówione zasady 
siłowania na ręce w myśl przepisów World Armwre-
stling Federation.

- Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia 
logotypów sponsora na koszulkach zawodników lub do 
przyodziania zawodników w koszulki sponsora.

- Klub KLIMAT zapewnia napoje startującym zawodni-
kom.

- Istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania – kon-
takt z ramienia ECO POWER: 
Mariusz Mackiewicz, tel. 665 808 001

- Prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu 
przysługuje wyłącznie organizatorowi.

ORGANIZATOR: 

Armwrestling Klub ECO POWER 
Tel  665 808 001, 604 896 028
armwrestling@armwrestling.com.pl
www.armwrestling.com.pl


