
Propozycja wstępna 
Kwalifikacje do imprez głównych w roku 2018 w kategorii 

Junior

Mistrzostwa Europy 27.06-01.07.2018 Tampere Finlandia:

1. Kwalifikacje do startu w konkurencji solo: 
Uzyskanie min. 142 punktów w konkurencji solo na zawodach 
międzynarodowych. Uzyskanie pierwszego miejsca w konkurencji solo wśród 
polskich zawodniczek na zawodach wyznaczonych jako kwalifikacje do 
Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. 

2. Kwalifikacje do startu w konkurencji duet:
Uzyskanie min. 140 punktów w konkurencji duet na zawodach 
międzynarodowych. Uzyskanie pierwszego miejsca wśród polskich zawodniczek 
na zawodach międzynarodowych wyznaczonych jako kwalifikacje do Mistrzostw 
Świata i Mistrzostw Europy. 

3. Kwalifikacje do startu w konkurencji team:
Uzyskanie min. 136 punktów w konkurencji team na zawodach 
międzynarodowych (min. jeden start).  

4. Kwalifikacje do startu w konkurencji kombinacja:
Uzyskanie min.  70 punktów w konkurencji kombinacja na zawodach 
międzynarodowych (min. jeden start).

5. W sytuacji w której żadna z zawodniczek nie osiągnęła wyżej wymaganych 
norm do startu w konkurencji solo, ale występuje w składzie duetu, który osiągnął 
normę, solistka może być warunkowo dopuszczona do startu.

6. W sytuacji w której żadna z solistek i duetów nie osiągnęły wymaganych norm 
do startu w konkurencji solo oraz duetu ale występują w składzie teamu, który 
osiągnął wymagane normy, najlepsza solistka i najlepszy duet ze składu teamu 
mogą być warunkowo dopuszczone do startu.

7. W konkurencjach team i kombinacja - reprezentacja tworzy się pod warunkiem, 



że zawodniczki uzyskują min. 65 punktów w figurach w sezonie poprzednim 
(Wynik 140 - 142 punktów przewiduje min. 67 punktów w programie 
technicznym lub figurach).

Proponowane starty: (do akceptacji min. 2 starty)

1. MEC Cup                              24-25.03.2018, Samorin, Słowacja.
2 Hungarian Open                    07-08.04.2018,  Węgry
3 Delfin Cup                            25-27.05.2018,  Monor, Węgry
4. International Youth Open.     08-10.06.2018 Wiedeń , Austria
(W styczniu, kiedy organizatorzy udostępnia program zawodów, będą wybrane 2 
imprezy z powyższego spisu) 

Mistrzostwa Świata 18-22.07.2018 Budapeszt Węgry.

1. Uzyskanie minimum 143 punktów w konkurencji solo na Mistrzostwach 
Europy w Tampere.

2. Uzyskanie minimum 141 punktów w konkurencji duet na Mistrzostwach 
Europy w Tampere.

Dodatkowe normy:

1. Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają kluby zainteresowanych 
zawodniczek. 

2. Wymagane są dwa starty w danej konkurencji w imprezach wyznaczonych do 
kwalifikacji.

3. Wynik zalicza się tylko pod warunkiem wykonania dwóch programów, czyli 
figur oraz programu dowolnego lub programu
technicznego oraz programu dowolnego.

4. W sytuacji, kiedy solistka lub duet osiąga wymagany do kwalifikacji wynik,  a 
wynik następnej solistki lub duetu odbiega od wyznaczonej normy powyżej 10 



punktów, kolejne kwalifikacji nie są wymagane.

5. Przy sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje się z uwzględnieniem 
wyników w zawodach w kategorii Senior.

6. Na zawodach wyznaczonych jako kwalifikacje do Mistrzostw Świata i 
Mistrzostw Europy, które bierze się pod uwagę przy Kwalifikacji do imprez 
głównych w roku 2018 w kategorii Junior, nie powinno sędziować więcej niż 
dwóch sędziów wyznaczonych do sędziowania z ramienia polskich podmiotów 
pływania synchronicznego.  W wypadku, w którym norma ta nie jest 
przestrzegana, zawody nie są brane pod uwagę przy Kwalifikacji. 


