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Dodatkowe normy kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy 

w Budapeszcie 2021 roku 

Konkurencja 

Kobiety Mężczyźni 

Minimum 
seniorki 

Minimum juniorki 
rocznik 2003 

Minimum 
seniorzy 

Minimum juniorzy 
rocznik 2002 

50m dowolnym 0:25.00 1 0:25.22 * 0:22.04 1 0:22.41 ** 

100m dowolnym 0:54.38 3 0:54.38 3 0:48.57 3 0:48.57 3 

200m dowolnym 1:57.28 3 1:57.28 3 1:47.02 3 1:47.02 3 

400m dowolnym 4:12.85 1 4:16.43 ** 3:49.08 1 3:51.30 ** 

800m dowolnym 8:34.91 2 8:44.37 ** 7:54.31 3 7:55.56 * 

1500m dowolnym 16:32.04 3 16:54.92 * 15:00.99 3 15:11.45 * 

50m klasycznym 0:31.03 2 0:31.20 ** 0:27.17 2 0:27.27 * 

100m klasycznym 1:07.67 1 1:08.39 ** 0:59.93 3 1:00.14 * 

200m klasycznym 2:27.41 2 2:29.97 ** 2:10.35 3 2:11.32 * 

50m grzbietowym 0:28.18 2 0:28.30 ** 0:25.02 2 0:25.26 ** 

100m grzbietowym 1:00.35 2 1:01.08 ** 0:54.24 1 0:54.63 * 

200m grzbietowym 2:11.55 1 2:13.32 * 1:58.43 1 1:59.07 ** 

50m motylkowym 0:26.26 2 0:26.36 * 0:23.37 1 0:23.63 ** 

100m motylkowym 0:58.42 1 0:59.26 ** 0:52.44 2 0:52.77 ** 

200m motylkowym 2:09.72 2 2:13.70 ** 1:57.14 2 1:58.04 ** 

200m zmiennym 2:13.29 2 2:15.04 * 2:00.00 1 2:00.72 * 

400m zmiennym 4:43.27 1 4:48.93 ** 4:17.77 1 4:24.99 ** 

 

Prawo startu w ME w Budapeszcie bez konieczności uzyskiwania norm na pływalni  

50 metrowej mają: 

- zawodnicy, którzy uzyskali indywidualne minima kwalifikacyjne podczas Mistrzostw Polski 

Seniorów i Młodzieżowców w Olsztynie 2020 (pływalnia 25m), 

- zawodnicy, którzy uzyskali kwalifikacje do sztafet podczas Mistrzostw Polski Seniorów i 

Młodzieżowców w Olsztynie 2020 (pływalnia 25m).  

Zasady uzyskiwania norm na pływalni 50 metrowej: 

1. W konkurencjach indywidualnych na podstawie norm ustalonych na pływalnię  

50 metrową, zawodnik może uzyskać kwalifikację wyłącznie na tzw. wolne miejsca  

w każdej konkurencji. Do ME w Budapeszcie, w każdej konkurencji zgłoszonych może 

być maksymalnie 4 zawodników. 

2. W konkurencjach indywidualnych 100 i 200 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn 

pierwszeństwo startu mają: 

- zawodnicy, którzy uzyskali kwalifikację indywidualną podczas Mistrzostw Polski 

Seniorów i Młodzieżowców w Olsztynie 2020 (pływalnia 25m), 

- zawodnicy którzy uzyskają wynik lepszy od normy kwalifikacyjnej na pływalni 50 

metrowej, 
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- w przypadku nie uzyskania norm kwalifikacyjnych wg. powyższych zasad, zawodnicy, 

którzy uzyskali kwalifikację do zespołów sztafetowych podczas Mistrzostw Polski 

Seniorów i Młodzieżowców w Olsztynie 2020 (pływalnia 25m). W tym przypadku prawo 

startu w tych konkurencjach uzyska zawodnik zakwalifikowany do sztafety na danym 

dystansie, który na dzień zgłoszenia zawodników do ME posiada w roku 2021 

najlepszy wynik w Swimrankingu. 

      3. Normy kwalifikacyjne na pływalni 50 metrowej dla seniorek i seniorów ustalone zostały 

          na podstawie słabszego wyniku odnotowanego w niżej wymienionych zawodach: 

1 - 8 wyniku w konkurencjach olimpijskich oraz 6 wyniku w konkurencjach nieolimpijskich  

w ME Glasgow 2018,  

lub  
2 - 8 wyniku w konkurencjach olimpijskich oraz 6 wyniku w konkurencjach nieolimpijskich  

w MŚ Gwangju 2019 (wynik uzyskany przez zawodnika/zawodniczkę z Europy),  

3 - w przypadku gdy słabszy wynik z wyżej wymienionych zawodów jest lepszy od normy A 

na Igrzyska Olimpijskie, minimum na ME w Budapeszcie ustala się na poziomie normy A na 

IO w Tokio. 

- w konkurencjach 100 i 200 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn normy kwalifikacyjne 

ustala się na poziomie normy A na IO w Tokio. 

4. Normy kwalifikacyjne na pływalni 50 metrowej dla zawodniczek urodzonych w roku 

2003 (i młodszych) oraz zawodników urodzonych w roku 2002 (i młodszych) 

ustalone zostały na podstawie słabszego wyniku odnotowanego w niżej 

wymienionych zawodach: 

* - 12 miejsca w konkurencjach olimpijskich oraz 10 miejsca w konkurencjach nieolimpijskich 

w ME Glasgow 2018, 

** - 12 miejsca w konkurencjach olimpijskich oraz 10 miejsca w konkurencjach nieolimpijskich 

w MŚ Gwangju 2019 (wynik uzyskany przez zawodnika/zawodniczkę z Europy), 

3 - w przypadku gdy słabszy wynik z wyżej wymienionych zawodów jest lepszy od normy A na 

Igrzyska Olimpijskie, minimum na ME w Budapeszcie ustala się na poziomie normy A na IO w 

Tokio. 

- w konkurencjach 100 i 200 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn normy kwalifikacyjne ustala 

się na poziomie normy A na IO w Tokio. 

Termin uzyskiwania kwalifikacji na pływalni 50 metrowej: 

- normy kwalifikacyjne uzyskiwać można na zawodach zgłoszonych do FINA jako zawody 

kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, rozgrywanych w okresie od 1.02.2021 do dnia, 

który LEN (Europejska Liga Pływania) wyznaczy jako ostateczny termin zgłoszenia 

zawodników do poszczególnych konkurencji. 

Skład reprezentacji na ME w Budapeszcie wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZP, 

Zespół Metodyczny Instytutu Sportu oraz MKDNiS. 

 


