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1) minimum do sztafety wyznaczone jest dla 4 zawodnika tworzącego daną sztafetę w przypadku, gdy pozostałych 3 zawodników sztafety 

wypełni minimum indywidualne, 

2) minimum z przeliczenia wartości wyniku według punktów FINA 2021 z dystansu 800 metrów stylem dowolnym kobiet (brak konkurencji 

1500 dowolnym K podczas MS Abu Dhabi 2021), 

3) minimum z przeliczenia wartości wyniku według punktów FINA 2021 z dystansu 1500 metrów stylem dowolnym mężczyzn (brak 

konkurencji 800 dowolnym M podczas MS Abu Dhabi 2021). 

 

Minima zostały ustalone na poziomie 3 miejsca (konkurencje nieolimpijskie) lub 8 miejsca 
(konkurencje olimpijskie) Mistrzostw Świata Abu Dhabi 2021 (najlepszy wynik z eliminacji, 
półfinału lub finału). 
 
Do zawodów zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy w 2022 roku uzyskali: 

1. Miejsca I – VIII podczas Mistrzostw Świata Seniorów – Budapeszt 2022. 
2. Miejsca I – III podczas Mistrzostw Europy Seniorów – Rzym 2022. 

 

Minima kwalifikacyjne Mistrzostwa Świata FINA (25m) 
Melbourne (AUS), 13-18.12.2022 

konkurencja Kobiety Mężczyźni 

 
Minimum 

indywidualne 
Minimum do 

sztafety 1) 

Minimum 
indywidualne 

Minimum do 
 sztafety 1) 

50 m st. dowolnym 0:23,94 sf 0:24,18 0:21,22 sf 0:21,43 

100 m st. dowolnym 0:52,40 f 0:52,92 0:46,70 sf 0:47,17 

200 m st. dowolnym 1:54,70 el 1:55,85 1:42,76 f 1.43,79 

400 m st.  dowolnym 4:02,11 f 3:39,45 f 

800 m st.  dowolnym 8:17,03 el  7:38,25 3) 

1500 m st. dowolnym 15.52,23 2)  14:36,27 el  

50 m st. grzbietowym 0:25,86 f 0.26,12 0:22,89 sf 0:23,12 

100 m st. grzbietowym 0:56,99 f 0.57,56 0:49,93 f 0:50,43 

200 m st. grzbietowym 2:05,36 el 1:52,35 el 

50 m st. klasycznym 0:29,55 f 0:29,85 0:25,80 f 0:26,06 

100 m st. klasycznym 1:04,81 sf 1:05,46 0:57,17 f 0:57,74 

200 m st. klasycznym 2:20,70 f 2:04,83 sf 

50 m st. motylkowym 0:24,55 f 0.24,80 0:22,02 f 0:22,24 

100 m st. motylkowym 0:56,62 sf 0.57,19 0:49,79 sf 0:50,29 

200 m st. motylkowym 2:06,60 el 1:51,83 el 

100 m st. zmiennym 0:58,15 f  0:51,40 f 

200 m st. zmiennym 2:08,60 el 1:54,01 el 

400 m st. zmiennym 4:32,68 f 4:08,29 el 
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Minima kwalifikacyjne (pływalnia 25m) mogą zostać uzyskane tylko do konkurencji, do których 
nie zakwalifikowali się zawodnicy za wyniki osiągnięte podczas Mistrzostw Świata Budapeszt 
2022 oraz Mistrzostw Europy Rzym 2022. 
 
W przypadku kwalifikacji dwóch zawodników w jednej konkurencji, zawodnicy muszą mieć 
wyniki lepsze od minimum A FINA na basenie 25- lub 50- metrowym. 
 
Rezultaty z międzyczasów nie będą uznane ze oficjalne wyniki. 
 
Kwalifikacja do wyścigów sztafetowych przebiegać będzie według poniższych kryteriów: 

1. Skład zespołu sztafetowego zostanie złożony z zawodników zakwalifikowanych do 
konkurencji indywidualnych. 

2. Możliwość startu w wyścigach sztafetowych zawodników zakwalifikowanych do 
konkurencji indywidulanych bez konfliktu z startem indywidualnym. 

3. Dodatkowe powołania do konkurencji sztafetowych są możliwe na wniosek trenera 
głównego KNS, w przypadku: 
- osiągnięcia przez trzech zawodników minimum indywidualnego do danej 

konkurencji, 
- czwarty zawodnik osiągnie czas kwalifikacyjny wyznaczony do startu w sztafecie 

(plus 1% od minimum indywidualnego). 
 

Wyścigi sztafetowe rozgrywane podczas MŚ Melbourne 2022 (25m):  
4 x 50 metrów stylem dowolnym kobiet, mężczyzn, mixed 
4 x 100 metrów stylem dowolnym kobiet, mężczyzn 
4 x 200 metrów stylem dowolnym kobiet, mężczyzn 
4 x 50 metrów stylem zmiennym kobiet, mężczyzn, mixed 
4 x 100 metrów stylem zmiennym kobiet, mężczyzn 

 
Termin kwalifikacji: 21.10 – 13.11.2022  
 
Zawody znajdujące się na liście zawodów kwalifikacyjnych FINA do MŚ Melbourne 2022. 
 
Do każdej konkurencji może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 2 zawodników. 
W przypadku uzyskania tego samego wyniku przez drugiego i trzeciego zawodnika w danej 
konkurencji o zakwalifikowaniu decyduje kolejny wynik na tym samym dystansie uzyskany  
w powyższym terminie. 
W sprawach nierozstrzygniętych regulaminem, nie objętych powyższymi zapisami decyzje 
zostaną podjęte przez Wydział Szkolenia oraz Zarząd PZP. 
Wydział Szkolenia oraz Zarząd PZP, na podstawie uzyskanych kwalifikacji, podejmą decyzję 
dotyczącą ilości osób towarzyszących powołanych na tę imprezę. 
 
Ostateczny skład wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZP i MSiT. 
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Minima FINA Melbourne (basen 25m) w okresie 24.07.2021 – 13.11.2022 
 

 
 
 

Minima FINA Melbourne 2022 (50m) w okresie 1.03.2020 – 15.05.2022 
 

 


