
 

 
Minima zostały ustalone na poziomie 8 wyniku /konkurencje nie olimpijskie/ i 12 wyniku /konkurencje 
olimpijskie/ Mistrzostw Świata Juniorów w Indianapolis 2017 (lepszy wynik z eliminacji, półfinałów i finału). 
Minimum do sztafet dotyczy sumy czasów uzyskanych podczas MP Seniorów w konkurencjach 
indywidualnych. 
Do Mistrzostw Świata Juniorów zakwalifikowani zostaną również medaliści Mistrzostw Europy Juniorów 
2019 w Kazaniu /Rosja/  w konkurencjach indywidualnych i sztafetach. 
*w przypadku minimów na poziomie 8/12 wyniku MSJ 2017 lecz słabszych niż minimum na MEJ 2019, 
został wzięty pod uwagę 10 wynik MSJ 2017. Jeżeli to kolejne minimum okazywało się słabsze od minimum 
na MEJ 2019 to minimum na MSJ 2019 zostało wyznaczone na poziomie minimum na MEJ 2019. 
 
W każdej konkurencji możliwy jest start maksymalnie 2 zawodników z jednego kraju. 
Rezultaty z międzyczasów nie  będą uznane ze oficjalne wyniki. 
Termin kwalifikacji:  Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn 15-19.05.2019  
                               Mistrzostwa Europy Juniorów Kazań /Rosja/ 03-07.07.2019 – tylko medaliści MEJ. 
Ostateczny skład wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZP i MSiT. 

Minima kwalifikacyjne Mistrzostwa Świata Juniorów 
Budapeszt 20-25.08.2019  

 

konkurencja Kobiety  Mężczyźni  

50 m st. dowolnym 0.25,85 sf 0.22,97 el 

100 m st. dowolnym 0.55,68 sf 0.50,12 sf 

200 m st. dowolnym 2.01,42 el 1.49,87 

400 m st.  dowolnym 4.16,17 el 3.53,78 * 

800 m st.  dowolnym 8.41,23 8.07,54 (10) 

1500 m st. dowolnym 16.53,09 15.32,59 (10) 

50 m st. grzbietowym 0.28,70 sf 25,84 * 

100 m st. grzbietowym 1.02,44 sf 0.56,06 

200 m st. grzbietowym 2.14,05 el 2.02,42 * 

50 m st. klasycznym 0.31,87 * 0.28,30 sf 

100 m st. klasycznym 1.10,09 sf 1.01,86  

200 m st. klasycznym 2.30,68 * 2.14,98 

50 m st. motylkowym 0.27,18 sf 0.24,16 

100 m st. motylkowym 1.00,88 sf 0.53,61 el 

200 m st. motylkowym 2.14,61 2.00,41  

200 m st. zmiennym 2.16,88  2.04,07 

400 m st. zmiennym 4.49,81 4.23,74 

4x100 m st. dowolnym 3.46,10 (6 el) 3.22.01 (8 el) 

4x200 m st. dowolnym 8.10,13 (6 el) 7.22,97 (6 el) 

4x100 m st. zmiennym 4.10,74 (6 el) 3.43,54 (8 el) 


