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Minima kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy Juniorów  
Bukareszt (Rumunia) 05-10.07.2022 

dziewczęta 2005-2006, chłopcy 2004-2005 

konkurencja kobiety mężczyźni 

50 m st. dowolnym 0.26,02 sf 0.23,04 sf 

100 m st. dowolnym 0.56,16 sf 0.50,25 sf 

200 m st. dowolnym 2.01,44 sf 1.51,32 sf 

400 m st.  dowolnym 4.20,14 el 3.55,78 el 

800 m st.  dowolnym 8.53,59 el 8.10,14 el 

1500 m st. dowolnym 17.05,81 el 15.42,78 el 

50 m st. grzbietowym 0.29,07 sf 0.26,04 sf 

100 m st. grzbietowym 1.02,57 sf 0.56,52 sf 

200 m st. grzbietowym 2.16,02 sf 2.03,59 sf 

50 m st. klasycznym 0.31,83 sf 0.28,26 sf 

100 m st. klasycznym 1.10,34 sf 1.02,97 sf 

200 m st. klasycznym 2.32,60 sf 2.17,33 sf 

50 m st. motylkowym 0.27,12 sf 0.24,19 f 

100 m st. motylkowym 1.00,93 sf 0.54,26 sf 

200 m st. motylkowym 2.14,54 sf 2.01,97 el 

200 m st. zmiennym 2.19,40 sf 2.04,42 el 

400 m st. zmiennym 4.56,78 el 4.27,57 el 

4x100 dowolnym 3.50,37 / 0.57,59 3.24,67/0.51,16 

4x200 dowolnym 8.18,28 (7)/ 2.04,57 7.30,34 (7)/1.52,58 

4x100 zmiennym 4.12,69 3.46,03 

 
• Minima można wypełniać podczas imprez kwalifikujących: 
- Wielomecz Juniorów 9-10.04.2022 (Słowenia) 
- GP Puchar Polski 9-10.04.2022 (Lublin) 
- Polish Open 29.04-01.05.2022 (Łódź) 
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• Minima indywidualne zostały ustalone na poziomie 8 wyniku (konkurencje nie olimpijskie) oraz  

12 wyniku (konkurencje olimpijskie) Mistrzostw Europy Juniorów 2021 (lepszy wynik z eliminacji, 
półfinału lub finału). 

• W konkurencji 200 m stylem grzbietowym dziewcząt minimum zostało ustalone na poziomie  
12 wyniku z Mistrzostw Europy Juniorów 2019. 

• Rezultaty z międzyczasów nie  będą uznana ze oficjalne wyniki. 
• Minima w konkurencjach sztafetowych 4 x 100 m stylem dowolnym i zmiennym dziewcząt  

i chłopców zostały ustalone na poziomie 8 wyniku eliminacji Mistrzostw Europy Juniorów 2021 
(dotyczą sumy czasów uzyskanych przez zawodników na poszczególnych dystansach, osiągniętych 
podczas wyścigów indywidualnych w okresie kwalifikacyjnym). 

• Minima w konkurencji sztafetowej 4 x 200 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców zostały 
ustalone na poziomie 7 wyniku eliminacji Mistrzostw Europy Juniorów 2021 (dotyczą sumy czasów 
uzyskanych przez zawodników w konkurencji 200 m stylem dowolnym osiągniętych podczas 
wyścigów indywidualnych w okresie kwalifikacyjnym). 

• Do każdej konkurencji może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 4 zawodników z wyjątkiem 
konkurencji 800 i 1500 dowolnym (2 zawodników). 

 
Ostateczny skład wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZP i MSiT. 


