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Minima kwalifikacyjne & Procedury 

 

Minima kwalifikacyjne 

MĘŻCZYŹNI Oczekiwana 

liczba 

zawodników 

Konkurencja 

Oczekiwana 

liczba 

zawodników 

KOBIETY 

Hala Stadion Hala Stadion 

6.77 10.20 (100m) 40 60m 40 7.40 11.15 (100m) 

47.60 46.00 30 400m 30 53.75 52.00 

1:49.00 1:46.00 30 800m 30 2:05.50 2:02.00 

3:45.00  

4:01.00 (mila) 

3:37.00 

3:55.00 (mila) 
27 1500m 27 

4:17.00 

4:35.00 (mila) 

4:09.00 

4:30.00 (mila) 

8:00.00 7:43.50 24 3000m 24 9:10.00 8:53.50 

7.88 
13.60  

(110m ppł.) 
32 60m ppł. 32 8.25 

13.05  

(100m ppł.) 

6 najlepszych sztafet 6 4x400m 6 6 najlepszych sztafet 

2,28 m 16 Skok wzwyż 16 1,96 m 

5,72 m 16 Skok o tyczce 16 4,61 m 

8,05 m 16 Skok w dal 16 6,80 m 

16,95 m 16 Trójskok 16 14,30 m 

20,85 m 16 Pchnięcie kulą 16 18,20 m 

12 najlepszych zawodników 12 Wielobój 12 12 najlepszych zawodników 

 

Procedury kwalifikacji 

1. Do konkurencji indywidualnych: 

1.1 Każda federacja członkowska może zgłosić do 4 (czterech) lekkoatletów w każdej indywidualnej 

konkurencji, z czego do 3 (trzech) może wziąć udział pod warunkiem, że wszyscy spełnili 

minimum kwalifikacyjne w danej konkurencji. 

Ewentualnie, każda federacja członkowska może zgłosić jednego zawodnika w każdej 

indywidualnej konkurencji, jeśli ten zawodnik nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego w danej 

konkurencji. Akceptacja niezakwalifikowanych zawodników leży w gestii Delegatów 

Technicznych, mając na uwadze liczbę zakwalifikowanych zawodników, ale także zapewnienie 

jakości w danej konkurencji. 

 

1.2 Zgodnie z regulacjami Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej liczba zawodników startujących 

w wielobojach jest ograniczona do dwunastu (12) w każdej konkurencji. 



Sześć (6) miejsc będzie przyznane zawodnikom zgodnie z rankingiem najlepszych wyników 

w Europie w dziesięcioboju (mężczyźni) i siedmioboju (kobiety) z sezonu letniego (stadion) 

w roku 2019 i 2020.1 Lista zakwalifikowanych oraz potwierdzonych zawodników zgodna z 

rankingami wyników ze stadionu w 2019 i 2020 roku (sześciu zawodników) będzie 

opublikowana w grudniu 2020 r. 

Sześć (6) dodatkowych miejsc będzie przyznanych zawodnikom, zgodnie z listą najlepszych 

wyników w Europie w siedmioboju (mężczyźni) i pięcioboju (kobiety) w sezonie halowym w 

2021 roku, do dziesięciu (10) dni przed pierwszym dniem mistrzostw (22 lutego 2021 r.). 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłaszania zawodników do wielobojów zostaną 

przedstawione we właściwym czasie. 

 

2. Sztafety 

Zgodnie z regulacjami Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej liczba reprezentacji uczestniczących 

w sztafetach podczas Halowych Mistrzostw Europy jest ograniczona do sześciu (6) w każdej 

konkurencji 4x400m. Miejsca dla sztafet będą przyznane zgodnie z poniższymi punktami: 

- Federacja członkowska będąca organizatorem Mistrzostw ma zapewnione jedno miejsce w każdej 

konkurencji sztafetowej, 

- Trzy (3) miejsca będą przyznane zgodnie z rankingiem krajów członkowskich w sztafetach 4x400m 

z sezonów letnich 2019 i 2020,2 

- Pozostałe dwa (2) miejsca (lub trzy (3), jeśli federacja będąca organizatorem mistrzostw nie 

wykorzysta przysługującego im miejsca) będą przyznane zgodnie ze skumulowanymi czasami na 

400m indywidualnych zawodników z sezonu halowego 2021 na 10 dni przez pierwszym dniem 

mistrzostw (22 lutego 2021 r.). 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłaszania sztafet zostaną przedstawione we 

właściwym czasie. 

 

Warunki 

• wyniki muszą być osiągnięte pomiędzy 1 maja 2019 roku3 i 24 lutego 2021 r., godz. 14:00 

czasu środkowoeuropejskiego (za wyjątkiem wielobojów i sztafet, spójrz wyżej), 

• wyniki muszą zostać osiągnięte podczas oficjalnych zawodów organizowanych w zgodzie 

z przepisami World Athletics 

• wyniki muszą być osiągnięte podczas zawodów organizowanych lub zatwierdzonych przez 

World Athletics, federacje kontynentalne lub krajowe federacje członkowskie, dlatego też 

wyniki osiągnięte na innych zawodach muszą być zatwierdzone przez federację kraju, 

w którym wspomniane zawody się odbyły, 

• wyniki osiągnięte w biegowych konkurencjach mieszanych nie będą akceptowane, 

• wyniki osiągnięte przez nieprzepisowym wietrze nie będą akceptowane, 

• wyniki mierzone ręcznie w biegach na 60m, 100m, 400m, 800m, 60m przez płotki 

i 100m/110m przez płotki nie będą akceptowane, 

• wyniki osiągnięte na ponadwymiarowych bieżniach nie będą akceptowane dla biegów 

na 400m i dłuższych. 

 
1 System kwalifikacji został dostosowany poprzez włączenie sezonu letniego (stadion) z 2019 roku 

z uwzględnieniem wpływu globalnej pandemii na sezon letni w 2020 roku. 
2 Ibid  
3 Ibid 


