
 

 

Zasady kwalifikacji: 

1. Zawody kwalifikacyjne – Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców, 
              Olsztyn – 15 – 19.05.2019 r. 
 
2. Minima zostały ustalone na poziomie: 
 

- normy A FINA (konkurencje indywidualne), 
- 12 wyniku z rankingu FINA za 2018 r. (sztafety). 

 

Minima kwalifikacyjne Mistrzostwa Świata 
Gwangju /Korea/ - 21-28.07.2019 

konkurencja kobiety mężczyźni 

50 m st. dowolnym 25.04 22.18 

100 m st. dowolnym 54.49 48.80 

200 m st. dowolnym 1:58.66 1:47.40 

400 m st.  dowolnym 4:10.57 3:48.15 

800 m st.  dowolnym 8:38.56 7:54.31 

1500 m st. dowolnym 16:32.04 15:07.38 

50 m st. grzbietowym 28.22 25.17 

100 m st. grzbietowym 1:00.59 54.06 

200 m st. grzbietowym 2:11.53 1:58.34 

50 m st. klasycznym 31.22 27.39 

100 m st. klasycznym 1:07.43 59.95 

200 m st. klasycznym 2:25.91 2:11.00 

50 m st. motylkowym 26.34 23.66 

100 m st. motylkowym 58.48 51.96 

200 m st. motylkowym 2:09.21 1:56.71 

200 m st. zmiennym 2:13.03 2:00.22 

400 m st. zmiennym 4:43.06 4:17.90 

4x100 dowolnym 3:38.85 3:15.12 

4x200 dowolnym 8:02.94 7:13.46 

4x100 zmiennym 4:02.67 3:34.79 

4x100 dowolnym MIX 3:31.76 

4x100 zmiennym MIX 3:48.25 



3. W każdej konkurencji możliwy jest start maksymalnie 2 zawodników z jednego kraju. 
 
4. Kwalifikację indywidualną można uzyskać wyłącznie w Finale A konkurencji indywidualnej. 
               Wyniki uzyskane na pierwszych zmianach sztafet nie będą uznawane jako wyniki  
              kwalifikujące do startu. Zawodnicy posiadający zgodę na uzyskiwanie kwalifikacji w zawodach 
             zagranicznych normę kwalifikacyjną muszą uzyskać w seriach finałowych tych zawodów. 
 
5. W przypadku jeśli w Finale A nikt nie uzyska normy kwalifikacyjnej, a uzyska ją zawodnik / cy 
               startujący w eliminacjach lub Finale B zostanie on/oni zakwalifikowani do reprezentacji na  
              MŚ.  
 
6. Jeśli normy kwalifikacyjne uzyskają zawodnicy w eliminacjach i w finałach do reprezentacji 
               zakwalifikowani będą zawodnicy z Finału A, lub w przypadku zawodników zagranicznych  
               z serii finałowych, w kolejności miejsc 1,2 (w sztafetach 1,2,3,4,5) nawet w przypadku gdyby 
              ich wyniki były gorsze od uzyskanych przez zawodników w eliminacjach. 
 
7. W przypadku kwalifikacji do sztafet 4x100 m stylem dowolnym i 4x200 m stylem dowolnym, 
               zakwalifikowanych zostanie 5 zawodników/czek, którzy uzyskają 5 najlepszych wyników  
               w Finałach konkurencji 100 i 200 m stylem dowolnym w kraju lub za granicą. Wyniki  
              z pierwszych zmian sztafet nie będą brane pod uwagę.      
 
8. Zawodnicy rezerwowi do sztafet mogą zostać zakwalifikowani jeśli mają 5 miejsce w rankingu 
               konkurencji wymienionych w pkt.7 i uzyskają wynik nie gorszy niż 0,5% od wyniku czwartego  
               zawodnika / zawodniczki w konkurencjach sztafetowych w stylu dowolnym (100 i 200 m) lub 
               zajmą na dystansach sztafetowych w stylu zmiennym ( 100 m stylem grzbietowym,  
               100 m stylem motylkowym, 100 m stylem klasycznym, 100 m stylem dowolnym) 2 miejsce  
               w rankingu wyników wymienionych w pkt 7 i uzyskają wynik nie gorszy niż 0,5% od wyniku 
              pierwszego zawodnika w tych konkurencjach. 
 

9. W przypadku kwalifikacji do sztafet 4x100 m stylem zmiennym prawo startu  
w poszczególnych stylach uzyskają zawodnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki w kraju lub za 
granicą w seriach Finałowych w konkurencji 100 m w każdym ze styli ( pod warunkiem, że suma 
czasów jest lepsza od wymaganego minimum). Nie można uzyskiwać wyników w innych 
wyścigach niż Finałowe danej konkurencji. 

 
10. W przypadku uzyskania równych wyników przez piątego i szóstego zawodnika  
               w konkurencjach sztafetowych w stylu dowolnym (100 i 200 m) oraz pierwszego i drugiego 
               zawodnika na dystansach sztafetowych w stylu zmiennym ( 100 m stylem grzbietowym,  
              100 m stylem motylkowym, 100 m stylem klasycznym, 100 m stylem dowolnym) o kolejności  
              zadecyduje drugi wynik uzyskany w rankingu wyników na pływalni 50 m w roku 2018. 
 
11. Rezultaty z międzyczasów nie będą uznane za oficjalne wyniki. 
 
12. Uzyskanie kwalifikacji do zespołu sztafetowego nie jest równoznaczne ze startem w MŚ.  
               Decyzję o statecznych składach zespołów sztafetowych podejmie kierownictwo reprezentacji 
              podczas MŚ na podstawie aktualnej oceny dyspozycji każdego zawodnika/czki. 
 
13. Każdy zawodnik starający się o zgodę na eliminacje do MŚ poza MP występuje o taką zgodę 
              do PZP w terminie do 25.02.2019 r.: 
 

 wystąpienie o zgodę przesyła do PZP oficjalnym pismem klub macierzysty zawodnika, 

 wskazuje miejsce i  termin zawodów, w których chce uzyskać kwalifikację do MŚ, 

 zawody takie muszą być zgłoszone do FINA jako zawody kwalifikacyjne, 

 wybrane zawody będą podobnie jak dla innych polskich zawodników jedyną kwalifikacją  
do MŚ.  



 
14. Warunkiem zatwierdzenia uzyskanego minimum jest negatywny wynik kontroli 
              antydopingowej. 
 
15. Zawodnicy studenci, którzy uzyskają kwalifikacje do MŚ nie będą brali udziału w Uniwersjadzie. 

 

16. Warunkiem zatwierdzenia zawodników do reprezentacji na MŚ jest przesłanie do PZP 
wypełnionych arkuszy obciążeń z realizacji szkolenia od 01.01.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


