
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z regulaminem zawodów PKOL musi do dnia 30 kwietnia 2015 roku zgłosić zawodników do udziału 
w Igrzyskach Europejskich Baku 2015. W związku z tym Wydział Szkolenia Polskiego Związku Pływackiego 
podjął decyzję o przeprowadzeniu kwalifikacji podczas Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Minima zostały ustalone po przeliczeniu wartości wyniku, według punktacji FINA, z pływalni 50-cio 
metrowej na 25-cio metrową z utrzymaniem zasad obowiązujących w roku 2014 tzn. 8 wynik w 
konkurencjach nie olimpijskich oraz 12 wynik w konkurencjach olimpijskich z MEJ Dordrecht 2014 r. 
Do zawodów zakwalifikują się zawodnicy, którzy uzyskają wymagane minimum podczas Zimowych 
Mistrzostw Polski Juniorów  (maksymalnie 4 zawodników w konkurencji, na 800 i 1500 dowolnym 
maksymalnie po 2 zawodników w konkurencji).  
*Minima w konkurencjach sztafetowych są liczone jako suma czasów zawodników z konkurencji 
indywidualnych na odpowiednich dystansach /w stylu dowolnym 4 najlepszych zawodników, w stylu 
zmiennym zwycięzcy poszczególnych konkurencji/. 
Rezultaty z międzyczasów nie będą uznane za oficjalne wyniki. 
Termin kwalifikacji: Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15l, 16l, 17-18l /25m/ - marzec 2015 r. 
Ostateczny skład wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZP i MSiT. 
 
 

Minima kwalifikacyjne Igrzyska  Europejskie Baku 23-27.06.2015 r. 
/chłopcy 1997-98, dziewczęta 1999-00/ 

konkurencja Dziewczęta Chłopcy 

 8/12 8/12 

50 m st. dowolnym 0.26,07 0.22,76 
100 m st. dowolnym 0.56,54 0.49,07 

200 m st. dowolnym 2.01,39 1.48,74 

400 m st.  dowolnym 4.15,67 3.48,25 

800 m st.  dowolnym 8.41,92 - 

1500 m st. dowolnym - 15.25,48 

50 m st. grzbietowym 0.28,11 0.24,63 

100 m st. grzbietowym 1.00,62 0.53,32 

200 m st. grzbietowym 2.13,36 1.56,78 

50 m st. klasycznym 0.31,60 0.27,24 

100 m st. klasycznym 1.09,89 1.00,23 

200 m st. klasycznym 2.29,72 2.09,02 

50 m st. motylkowym 0.27,02 0.24,04 

100 m st. motylkowym 1.01,33 0.53,21 

200 m st. motylkowym 2.16,35 2.00,25 

200 m st. zmiennym 2.19,34 2.00,29 

400 m st. zmiennym 4.49,38 4.21,42 

4x100 m st. dowolnym 3.48,16* 3.18,28* 

4x200 m st. dowolnym 8.09,56* 7.18,96* 

4x100 m st. zmiennym 4.10,38* 3.37,83* 


