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 ZASADY KWALIFIKACJI DO MISTRZOSTW EUROPY JUNIORÓW W PŁYWANIU NA WODACH                        

OTWARTYCH SETUBAL 02-05.06.2022 

 

W MISTRZOSTWACH EUROPY JUNIORÓW W PŁYWANIU NA WODACH OTWARTYCH w roku 2022 

biorą udział zawodnicy urodzeni w następujących latach: 

1.2007/2008 – 5 km /dziewczęta i chłopcy/, 

2.2005/2006– 7,5 km /dziewczęta i chłopcy/, 

3.2003/2004 – 10 km/dziewczęta i chłopcy/. 

Zasady kwalifikacji: 

1. Udział w sprawdzianie na dystansie 5000m na basenie (basen 50m) – 5.03.2022 Lublin lub 

6.03.2022 Gliwice, w celu określenia poziomu sportowego, aktualnej formy, jak również ilości 

zawodników zainteresowanych startem w MEJ na wodach otwartych. 

2. Uzyskanie kryterium wynikowego na dystansie 1500m (basen 50m) do 03.05.2022 /wynik musi być 

ujęty na stronie www.swimrankings.net /. 

Kategoria wiekowa Kobiety 
(2007-2008) 

Kobiety 
(2005-2006) 

Kobiety 
(2003-2004) 

Mężczyźni 
(2007-2008) 

Mężczyźni 
(2005-2006) 

Mężczyźni 
(2003-2004) 

Minimum B 
(kwalifikacja dla 2 
zawodników) * 
 

17.34,71 17.19,77 17:05,00 16.49,07 16.12,77 15:57,00 

Punkty Rudolpha 15,0 15,0 15,5 15,0 15,0 15,5 

Minimum A 
(kwalifikacja dla 3 
zawodników) ** 

17.29,71 17.14,77 17:00,00 16.44,07 16.07,77 15:52,00 

 

*minima B zostały ustalone na poziomie 15 punktów Rudolpha 2022 dla pierwszych dwóch kategorii 

oraz na poziomie 15,5 punktu Rudolpha w kategorii najstarszej, ze względu na brak punktacji 

Rudolpha w kategorii 19 lat. 

** Minimum A zostało ustalone na poziomie 5 sekund lepszym od minimum B. 

3. W przypadku osiągnięcia minimum na dystansie 1500 dowolnym przez więcej niż 3 zawodników  

w danej kategorii wiekowej, o ostatecznej kwalifikacji zadecydują wyniki testu na wodach otwartych 

w dniu 7 maja 2022 roku w Katowicach na dystansie 3 kilometrów. 

Udział w teście będzie obowiązkowy dla wszystkich zawodników, którzy spełnili zasady kwalifikacji 

w punkcie 1 i 2. Test ma posłużyć ocenie umiejętności startu zakwalifikowanych zawodników  

w trudnych warunkach atmosferycznych (temperatura wody), zbliżonych do spodziewanych 

podczas MEJ 2022 w Setubal. 

http://www.swimrankings.net/
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Z uwagi na temperaturę wody, podczas testu dopuszczone będzie używanie dowolnego stroju 

piankowego. 

W każdej kategorii wiekowej do startu może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 3 zawodników 

spełniających powyższe kryteria. 

3 a.  

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia trzeciej części kwalifikacji na wodach 

otwartych, o kwalifikacji decydować będzie lepszy wynik uzyskany na dystansie 1500 m stylem 

dowolnym (patrz punkt 2).  

W przypadku uzyskania minimum B, zakwalifikować się może maksymalnie 2 zawodników,  

a w przypadku uzyskania minimum A zakwalifikować się może 3 zawodników, przy czym każdy  

z nich musi osiągnąć minimum A. 

4. Ostateczny skład wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZP i MSiT.  

 


