
 Wielomecze  Reprezentacji Polski Juniorów w pływaniu  

 

• Miejsce zawodów:    Sofia /Bułgaria/ - starsi 

                                                    Limassol /Cypr/ - młodsi 

 

• Termin zawodów:      2-3.04.2016 r.  

• Roczniki:   Sofia   -       dz.  1999-2000      chł.   1998-1999 

                                  Limassol  -  dz.  2001-2002     chł.  2000-2001 /konkurencje olimpijskie/ 

• Termin kwalifikacji :  Mistrzostwa Polski Juniorów /marzec 2016/ 

Zasady kwalifikacji 

1.  Wielomecz  Sofia /dziewczęta/ 

Zawody kwalifikacyjne:   MPJ 16 lat  11-13.03.2016  Gliwice 

      MPJ 17/18 lat  11-13.03.2016 Lublin 

 

Lista zawodników zostanie ustalona na podstawie wyników w w/w zawodach 

kwalifikacyjnych oraz dostosowana do programu zawodów według następujących zasad: 

- najlepsze zawodniczki na poszczególnych dystansach /konkurencje olimpijskie/ według 

rankingu dla zawodniczek 16-17 letnich, sporządzonego na podstawie wyników osiągniętych 

w konkurencjach indywidualnych podczas MPJ 16, MPJ 17-18 /dziewczęta tylko 17 lat/  

 - w przypadku braku możliwości startu w konkurencji przez najlepszą zawodniczkę danej 

konkurencji /wynikającą z kolizji w programie zawodów/ na zawody zostanie powołana 

zawodniczka, która zajęła 2 miejsce w danej konkurencji  

- do udziału w sztafetach dodatkowo mogą zostać zakwalifikowane zawodniczki, które w 

rankingu wyników w/w zawodów kwalifikacyjnych zajęły 2 miejsce w konkurencjach 100 i  

200 m st. dowolnym, jeśli nie będzie możliwości zestawienia optymalnego składu zespołu 

sztafetowego z zawodniczek zakwalifikowanych w konkurencjach indywidualnych 

 

2. Wielomecz Sofia /chłopcy/ 

Zawody kwalifikacyjne:  MPJ 17/18 lat  11-13.03.2016 Lublin 

 

Lista zawodników zostanie ustalona na podstawie wyników w w/w zawodach 

kwalifikacyjnych oraz dostosowana do programu zawodów według następujących zasad: 

- zwycięzcy konkurencji indywidualnych /konkurencje olimpijskie/ podczas MPJ 17-18 lat 

 - w przypadku braku możliwości startu w konkurencji przez zwycięzcę  danej konkurencji 

/wynikającą z kolizji w programie zawodów/ na zawody zostanie powołany zawodnik, który 

zajął 2 miejsce w danej konkurencji 

- do udziału w sztafetach dodatkowo mogą zostać zakwalifikowani zawodnicy, którzy podczas 

zawodów kwalifikacyjnych zajęli 2 miejsce w konkurencjach 100 i  200 m st. dowolnym, jeśli 

nie będzie możliwości zestawienia optymalnego składu zespołu sztafetowego z zawodników 

zakwalifikowanych w konkurencjach indywidualnych 

 



3. Wielomecz Limassol /dziewczęta/ 

Zawody kwalifikacyjne:   MPJ 14 lat  4-6.03.2016  Olsztyn 

      MPJ 15 lat  4-6.03.2016 Gorzów Wielkopolski 

 

Lista zawodników zostanie ustalona na podstawie wyników w w/w zawodach 

kwalifikacyjnych oraz dostosowana do programu zawodów według następujących zasad: 

 - najlepsze zawodniczki na poszczególnych dystansach /konkurencje olimpijskie/ według 

rankingu dla zawodniczek 14-15 letnich, sporządzonego na podstawie wyników osiągniętych 

w konkurencjach indywidualnych podczas MPJ 14, MPJ 15  

 - w przypadku braku możliwości startu w konkurencji przez najlepszą zawodniczkę danej 

konkurencji /wynikającą z kolizji w programie zawodów/ na zawody zostanie powołana 

zawodniczka, która zajęła 2 miejsce w danej konkurencji  

- do udziału w sztafetach dodatkowo mogą zostać zakwalifikowane zawodniczki, które w 

rankingu wyników w/w zawodów kwalifikacyjnych zajęły 2 miejsce w konkurencjach 100 i  

200 m st. dowolnym, jeśli nie będzie możliwości zestawienia optymalnego składu zespołu 

sztafetowego z zawodniczek zakwalifikowanych w konkurencjach indywidualnych 

 

4. Wielomecz Limassol /chłopcy/ 

Zawody kwalifikacyjne:  MPJ 15 lat  4-6.03.2016 Gorzów Wielkopolski 

     MPJ 16 lat  11-13.03.2016  Gliwice 

 

Lista zawodników zostanie ustalona na podstawie wyników w w/w zawodach 

kwalifikacyjnych oraz dostosowana do programu zawodów według następujących zasad: 

 - najlepsi zawodnicy na poszczególnych dystansach /konkurencje olimpijskie/ według 

rankingu dla zawodników 15-16  letnich, sporządzonego na podstawie wyników osiągniętych 

w konkurencjach indywidualnych podczas MPJ 15, MPJ 16  

 - w przypadku braku możliwości startu w konkurencji przez najlepszego zawodnika danej 

konkurencji /wynikającą z kolizji w programie zawodów/ na zawody zostanie powołany 

zawodnik, który zajął 2 miejsce w danej konkurencji  

- do udziału w sztafetach dodatkowo mogą zostać zakwalifikowani zawodnicy, którzy w 

rankingu wyników w/w zawodów kwalifikacyjnych zajęli  2 miejsce w konkurencjach 100 i  

200 m st. dowolnym, jeśli nie będzie możliwości zestawienia optymalnego składu zespołu 

sztafetowego z zawodników zakwalifikowanych w konkurencjach indywidualnych 

 

  Ostateczny skład wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZP. 


