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Minima kwalifikacyjne Mistrzostwa Świata Juniorów  
Lima (Peru) 30.08 - 04.09.2022 

dziewczęta 2005-2008, chłopcy 2004-2007 

konkurencja kobiety mężczyźni 

50 m st. dowolnym 0.25,52 (sf) 0.22,80 (sf) 

100 m st. dowolnym 0.55,36 (sf) 0.50,01 (sf) 

200 m st. dowolnym 2.00,25 (fin) 1.48,91 (fin) 

400 m st.  dowolnym 4.11,83 (el) 3.51,19 (fin) 

800 m st.  dowolnym 8.43,09  7.57,23  

1500 m st. dowolnym 16.44,76  15.18,33  

50 m st. grzbietowym 0.28,53 (sf) 0.25,50 (fin) 

100 m st. grzbietowym 1.01,45 (sf) 0.54,80 (sf) 

200 m st. grzbietowym 2.12,48 (el) 2.00,07 (sf) 

50 m st. klasycznym 0.31,38 (fin) 0.28,04 (fin) 

100 m st. klasycznym 1.08,52 (sf) 1.01,17 (sf) 

200 m st. klasycznym 2.28,06 (fin) 2.14,30 (sf) 

50 m st. motylkowym 0.26,74 (fin) 0.23,75 (sf) 

100 m st. motylkowym 0.59,76 (sf) 0.52,77 (sf) 

200 m st. motylkowym 2.12,85 (el) 1.58,83 (fin) 

200 m st. zmiennym 2.15,85 (el) 2.01,91 (el) 

400 m st. zmiennym 4.47,06 (el) 4.20,58 (el) 

4x100 m st. dowolnym 3.46,54 (8 el) / 0.56,63 3.22.85 (8 fin) / 0.50,71 

4x200 m st. dowolnym 8.10,71 (8 el) / 2.02,67 7.26,42 (6 el) /1.51,60 

4x100 m st. zmiennym 4.11,87 (8 fin) 3.43,75 (8 el) 
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Minima zostały ustalone na poziomie 6 wyniku /konkurencje nie olimpijskie/ 8 wyniku /konkurencje 
olimpijskie/ Mistrzostw Świata Juniorów w Budapeszcie 2019 (lepszy wynik z eliminacji, półfinałów  
i finału). 
Do Mistrzostw Świata Juniorów zakwalifikowani zostaną również medaliści Mistrzostw Europy Juniorów 
2022 w konkurencjach indywidualnych i sztafetach. 
Rezultaty z międzyczasów nie będą uznane ze oficjalne wyniki. 
 
Kwalifikację do MŚJ można uzyskiwać wyłącznie podczas imprez: 

  Polish Open 30.04-03.05.2022 

  MEJ Bukareszt 05-10.07.2022 

  MPJ 15 i 16 lat 14-17.07.2022 

  OOM 2022 19-22.07.2022 

 
W każdej konkurencji możliwy jest start maksymalnie 2 zawodników z jednego kraju na podstawie rankingu 
wyników uzyskanych podczas w/w zawodów. 
 
Wydział Szkolenia PZP, na podstawie uzyskanych kwalifikacji podejmie decyzję dotyczącą ilości osób 
towarzyszących powołanych na tą imprezę. 
Kryteria powołania osób towarzyszących zostaną określone w stosownym regulaminie. 
 
Ostateczny skład wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZP i MSiT. 


