Test kwalifikacyjny
do Mistrzostw EUROPY Juniorów w Pływaniu na Wodach Otwartych Raćice (Czechy)
02.08-04.08.2019r.
I.Termin: 20.05.2019r. ( poniedziałek ) w godzinach 6:00-10:00
II. Miejsce testu: pływalnia 50 m WCRS „Aquasfera” GALERIA WARMIŃSKA ul. Piłsudskiego 69B
Olsztyn
III. Kierownictwo Testu oraz komisja sędziowska:
 kierownictwo Testu stanowi przedstawiciel PZP.
 test odbędzie się w obecności minimum jednego sędziego Polskiego Związku Pływackiego.
IV. Zgłoszenia do Testu proszę przesyłać na adres: zawody2@gmail.com w nieprzekraczalnym
terminem 18.05.2019r.
V. W Teście mogą uczestniczyć zawodnicy z następujących kategorii wiekowych:
- 14/15 lat, urodzeni w latach: ( 2004 – 2005 )
- 16/17 lat, urodzeni w latach: ( 2002 – 2003 )
- 18/19 lat, urodzeni w latach: ( 2000 -2001 )
VI. Program Testu:
 godz. 6:00 Rozgrzewka
 godz. 6:30 Test 5000 m
VII. Przepisy techniczne dotyczące przeprowadzenia testu:
 Test będzie przeprowadzony na pływalni 50 m.
 seriami na czas.
 pomiar czasu: ręczny.
 dopuszcza się stroje startowe według przepisów FINA
 w przypadku dużej liczby uczestników dopuszcza się start po dwie osoby na jednym torze.
VIII. Zasady kwalifikacji do startu w MEJ w pływaniu na wodach otwartych 2019:
1. Udział w sprawdzianie na dystansie 5000m na basenie ( basen 50m ), Olsztyn 20.05.2019r.
2. Do MEJ zostanie zakwalifikowanych 2 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej
( 14/15 lat, 16/17 lat, 18/19 lat ) kobiet i mężczyzn, którzy jednocześnie spełnią kryterium
przedstawione w pkt. 3
3. Uzyskanie kryterium wynikowego na dystansie 1500m (basen 50m ) do 19.05.2019r. :
 Kobiety 14-15 lat/ 17:50,00
 Kobiety 16-17 lat/ 17:35,00
 Kobiety 18-19 lat/ 17:15,00
 Mężczyźni 14-15 lat/ 16:50,00
 Mężczyźni 16-17 lat/ 16:35,00
 Mężczyźni 18-19 lat/ 16:15,00
4. Ze względu na specyfikę przygotowań do startu w MEJ w pływaniu na wodach otwartych
bezwzględnym warunkiem zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów będzie udział w
zaproponowanych przez PZP przygotowaniach Kadry Narodowej Juniorów.
5. Wniosek wydziału szkolenia PZP.
6. Ostateczny skład wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZP i MSiT.

