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Minima kwalifikacyjne Mistrzostwa Świata Seniorów 
Budapeszt 18 - 25.06.2022 

konkurencja Kobiety  Mężczyźni 

50 m st. dowolnym 0.24,77 0.22,01 

100 m st. dowolnym 0.54,25 0.48,57 

200 m st. dowolnym 1.57,28 1.47,02 

400 m st.  dowolnym 4.07,90 3.46,78 

800 m st.  dowolnym 8.33,36 7.53,11 

1500 m st. dowolnym 16.32,04 15.00,99 

50 m st. grzbietowym 0.28,22 0.25,17 

100 m st. grzbietowym 1.00,25 0.53,85 

200 m st. grzbietowym 2.10,39 1.57,50 

50 m st. klasycznym 0.30,74 0.27,26 

100 m st. klasycznym 1.07,07 0.59,75 

200 m st. klasycznym 2.25,52 2.10,32 

50 m st. motylkowym 0.25,51 0.23,48 

100 m st. motylkowym 0.57,92 0.51,96 

200 m st. motylkowym 2.08,43 1.56,48 

200 m st. zmiennym 2.12,56 1.59,67 

400 m st. zmiennym 4.38,53 4.15,84 

4x100 m st. dowolnym 3.38,55 3.13,90 

4x200 m st. dowolnym 7.56,00 7.08,45 

4x100 m st. zmiennym 3.59,87 3.34,02 

4x100 m st. zmiennym 
mix 

3.45,20 

4x100 m st. dowolnym 
mix 

3.25,58 
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 Minima zostały ustalone na poziomie lepszego wyniku z porównania  norm FINA A Tokyo 
2020 oraz FINA A Fukuoka 2022. 

 W przypadku konkurencji nieolimpijskich  zostały wyznaczone na poziomie wartości 
punktów FINA 2020 minimów na dystansach 100 metrowych odpowiednim stylem. 

 Termin kwalifikacji: 01.02.2022-15.05.2022 (pływalnia 50 m) wyniki muszą być uzyskane 
na zawodach znajdujących się na liście zawodów zatwierdzonych przez FINA  
do uzyskiwania minimów na Mistrzostwa Świata Budapeszt 2022. 
Lista zawodów dostępna pod linkiem  
https://www.fina.org/competitions/1/19th-fina-world-championships-
2022/qualifications?gender=M&distance=50&stroke=FREESTYLE&standard=all&regionI
d=all&countryId= 

 Rezultaty z międzyczasów nie  będą uznane ze oficjalne wyniki. 

 Minima w konkurencjach sztafetowych dotyczą sumy czasów uzyskanych przez 
zawodników na poszczególnych dystansach, osiągniętych podczas wyścigów 
indywidualnych w wyznaczonym terminie. 

 Do każdej konkurencji może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 2 zawodników. 

 W przypadku uzyskania tego samego wyniku przez 2 i 3 zawodnika w danej konkurencji  
o zakwalifikowaniu decyduje kolejny wyniki na tym samym dystansie uzyskany  
w powyższym terminie. 

 W sprawach nie rozstrzygniętych regulaminem, nie objętych powyższymi zapisami 
decyzje zostaną podjęte przez Wydział Szkolenia PZP. 

 Wydział Szkolenia PZP, na podstawie uzyskanych kwalifikacji podejmie decyzję dotycząca 
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. 
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