
 

 

 
 

 
 
Minima zostały ustalone na poziomie 8 wyniku /konkurencje nie olimpijskie/ lub 12 wyniku /konkurencje 
olimpijskie/ Uniwersjady 2017 (lepszy wynik z eliminacji, półfinału lub finału). 
W uzasadnionych przypadkach minima zostały ustalone na podstawie innego wyniku. 
W każdej konkurencji może wystartować maksymalnie 2 zawodników z jednego kraju. 
Minima w konkurencjach sztafetowych dotyczą sumy czasów uzyskanych przez zawodników  
na poszczególnych dystansach podczas konkurencji indywidualnych na Mistrzostwach Polski Seniorów  
w Olsztynie. 
Rezultaty z międzyczasów nie  będą uznane ze oficjalne wyniki. 
Termin kwalifikacji: Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn, 15-19.05.2019. 
Ostateczny skład wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZP, Zarząd Główny AZS oraz MSiT. 

Minima kwalifikacyjne Uniwersjada  
Neapol /3-20.07.2019/  

 
konkurencja Kobiety  Mężczyźni  

50 m st. dowolnym 0.25,65 sf 0.22,46 sf 

100 m st. dowolnym 0.55,64 sf 0.49,73 sf 

200 m st. dowolnym 2.00,24 sf 1.49,52 sf 

400 m st.  dowolnym 4.14,89 el 3.53,43 el 

800 m st.  dowolnym 8.46,45 el 8.02,62 el 

1500 m st. dowolnym 16.46,63 (10) 15.24,04 (10) 

50 m st. grzbietowym 0.28,69 sf 0.25,27  

100 m st. grzbietowym 1.01,56 sf 0.55,08 sf 

200 m st. grzbietowym 2.14,05 sf 2.01,06 sf 

50 m st. klasycznym 0.31,87 sf 0.27,85 sf 

100 m st. klasycznym 1.09,56 sf 1.01,36 el 

200 m st. klasycznym 2.30,63 sf 2.13,37 sf 

50 m st. motylkowym 0.26,78 sf 0.24,09 el 

100 m st. motylkowym 1.00,30 sf 0.53,21 el 

200 m st. motylkowym 2.13,21 sf 1.58,55 sf 

200 m st. zmiennym 2.16,98 sf 2.01,95 sf 

400 m st. zmiennym 4.48,68 el 4.22,09 (10) 

4x100 m st. dowolnym  3.43,56 (8) 3.19,81 (8) 

4x200 m st. dowolnym  8.05,37 (8)  7.19,79 (6) 

4x100 m st. zmiennym  4.05,95 (8)   3.37,97 (8) 



 

 

Każdy zawodnik starający się o zgodę na eliminacje na Uniwersjadę poza MP występuje o taką zgodę  
do PZP w terminie do 25.02.2019 r.: 
 

 wystąpienie o zgodę przesyła do PZP oficjalnym pismem klub macierzysty zawodnika, 

 wskazuje miejsce i  termin zawodów, w których chce uzyskać kwalifikację na Uniwersjadę, 

 zawody takie muszą być zgłoszone do FINA jako zawody kwalifikacyjne, 

 wybrane zawody będą podobnie jak dla innych polskich zawodników jedyną kwalifikacją  
na Uniwersjadę.  

 


