
Uchwała Zarządu PZP, kadencja 2016-2020 

Uchwała nr 77/E/2019 

Zarządu  

Polskiego Związku Pływackiego 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

(podjęta w trybie elektronicznym) 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach kwalifikacyjnych 

 

Na podstawie § 39 pkt 10 i 13 Statutu Polskiego Związku Pływackiego uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W „Zasadach kwalifikacyjnych Mistrzostw Europy Glasgow /Szkocja/ 4 - 8.12.2019 r.”, zatwierdzonych 

uchwałą Zarządu nr 70/E/2019 wprowadza się następujące zmiany: 

1) punkt „Kwalifikację bez konieczności uzyskania powyższych czasów uzyskują:” otrzymuje 

brzmienie 

„- zawodnicy z miejsc 1 – 16 Mistrzostw Świata w Gwangju 2019 (50m) w olimpijskich 

konkurencjach indywidualnych, 

- zawodnicy z miejsc 1 – 11 Mistrzostw Świata w Gwangju 2019 (50m) w nieolimpijskich 

konkurencjach indywidualnych), 

- zawodnicy, którzy uzyskali wynik lepszy od normy A FINA na IO w Tokio, 

- finaliści w olimpijskich konkurencjach indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów w Kazaniu 

2019 (50m) 

- finaliści w olimpijskich konkurencjach indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w Budapeszcie 

2019 (50m) 

- zawodnicy, którzy podczas Uniwersjady w Neapolu 2019 w olimpijskiej konkurencji indywidualnej 

uzyskali wynik lepszy niż 17 wynik w tej samej konkurencji odnotowany podczas Mistrzostw Świata 

w Gwangju 2019 (50m),  

- zawodnicy, którzy podczas Uniwersjady w Neapolu 2019 w nieolimpijskiej konkurencji 

indywidualnej uzyskali wynik lepszy niż 13 wynik w tej samej konkurencji odnotowany podczas 

Mistrzostw Świata w Gwangju 2019 (50m).”; 

 

2) w punkcie „Minima zostały ustalone na poziomie:” 

a) tytuł „DZIEWCZĘTA URODZONE W ROKU 2001 (i młodsze) i CHŁOPCY URODZENI  

W ROKU 2000 (i młodsi):” otrzymuje brzmienie: 
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„-  12 miejsca w konkurencjach olimpijskich oraz 10 miejsca w konkurencjach nieolimpijskich 

w ME w Kopenhadze 2017, na miejsca nieobsadzone przez seniorów.”, 

b) tytuł „SZTAFETY:” otrzymuje brzmienie: 

„- suma czasów zwycięzców konkurencji indywidualnych w zawodach kwalifikacyjnych  

na poziomie 6 miejsca plus 1,6 sek. (jako czasy zmian sztafetowych), lepszy wynik odnotowany 

w eliminacjach, lub finale ME w Kopenhadze 2017.”. 

 

§ 2. 

Ustala się tekst jednolity „Zasad kwalifikacyjnych Mistrzostw Europy Glasgow /Szkocja/ 4 - 8.12.2019 r.”, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

           

             Prezes Zarządu 

 

                                                                                                                        Paweł Słomiński 

 

 

 

 

W głosowaniu brało udział 13 Członków Zarządu 

ZA – 13 głosów 

PRZECIW – 0 głosów 

WSTRZYMUJĄCYCH – 0 głosów 


