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 UVOD 
 
 
 
V Republiki Sloveniji kategoriziramo športnike od leta 1974. Do osamosvojitve Slovenije 
smo za kategorizacijo vrhunskih športnikov uporabljali skupne zvezne kriterije. Za kategoriji 
perspektivnih športnikov in športnikov republiškega razreda pa smo uporabljali kriterije 
pripravljene in sprejete v Športni zvezi Slovenije. Z osamosvojitvijo Slovenije so se v ŠZS 
odločili, da bodo pripravili nove kriterije za kategoriziranje športnikov. Po dolgotrajnem in 
obsežnem delu so novi kriteriji stopili v veljavo marca 1993. 
 
Razvoj športa in spremembe v odnosih in športni politiki pri nas so začeli vse močneje 
izpostavljati potrebo po novih kriterijih za kategorizacijo. Te vzroke bi lahko razdelili na 
objektivne (uvajanje novih tekmovanj, spremembe programov posameznih tekmovanj, 
spremembe tekmovalnih sistemov, pojavljanje novih starostnih kategorij, uveljavljanje novih 
športnih panog in disciplin) in subjektivne (osnova za financiranje programov športa v 
občinah, pripombe 26 nacionalnih panožnih športnih zvez, seznam kategoriziranih športnikov 
je postal edini kakovostni kriterij, ki so ga začeli uporabljati financerji v občinah in državi).  
 
Odbor za vrhunski šport OKS meni, da je potrebno z izdelavo popolnoma novih kriterijev za 
kategorizacijo počakati do vzpostavitve celovite strategije športa v Sloveniji.  
 
Ker pa dinamika športnega področja ne dopušča nadaljnjega čakanja je trenutno veljavne, po 
mnenju odbora dobre kriterije, le dopolnil v skladu z izhodišči in cilji ŠZS iz leta 1993. 
 
Dopolnitev kriterijev je pripravljena na podlagi pripomb in predlogov panožnih zvez in 
omenjenih sprememb na področju športa, ki so v povezavi z veljavnimi kriteriji in izkušnjami 
pridobljenimi z delom na področju kategorizacije, predstavljale osnovo za dopolnitev 
obstoječih kriterijev.  
 
Pri dopolnitvi kriterijev smo se srečevali z enakim problemom kot naši predhodniki - 
pomanjkanjem informacij na različnih športnih področjih in v različnih športnih panogah. 
Vsem željam posameznih panožnih zvez nikakor nismo mogli ugoditi, saj se izvršene 
korekcije vklapljajo v obstoječi sistem in ne rušijo vzpostavljenega ravnovesja med različnimi 
športnimi panogami. 
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RAZVRSTITEV športnikov v Republiki Sloveniji 
 
 
 
ČASTNI NAZIV: 
 
 
Zaslužni športnik Republike Slovenije 
 
 
KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI: 
 
 
Športnik svetovnega razreda 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Športnik državnega razreda 
 
Športnik  mladinskega razreda 
 
 
 
Zaslužni športnik Republike Slovenije je najvišji častni naziv, ki ga dobi športnik za 
vrhunske športne dosežke. Ta naziv lahko športnik dobi za izjemen posamezen vrhunski 
športni dosežek ali izjemno uspešno športno kariero, če je s tem  doprinesel razvoju in 
popularizaciji športa doma in v svetu ter uveljavitvi države Slovenije.  
Naziv zaslužnega športnika Republike Slovenije dodeli ob koncu koledarskega leta Skupščina 
OKS - ZŠZ na predlog ustrezne slovenske panožne športne zveze in mnenja Odbora za 
vrhunski šport. 
Naziv Zaslužni športnik Republike Slovenije se podeljuje doživljensko. 
 
Športnik svetovnega razreda je naziv, ki ga dobi športnik za osvojeno medaljo na zimskih 
olimpijskih igrah ali igrah letne olimpijade, svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, 
končno uvrstitev v svetovnem pokalu, dosežen svetovni ali evropski rekord v disciplinah 
rednega programa olimpijskih iger ali drug dosežek, če je to v kriterijih za posamezno športno 
panogo ali disciplino posebej opredeljeno. 
Status športnika svetovnega razreda traja štiri leta (48 mesecev). 
 
Športnik mednarodnega razreda je naziv, ki ga dobi športnik na osnovi uvrstitve na 
olimpijskih igrah, svetovnih ali evropskih prvenstvih, sredozemskih igrah, univerziadi, 
svetovnih pokalih, grand prix mitingih, doseženega svetovnega ali evropskega rekorda v 
neolimpijskih disciplinah, svetovnih in evropskih rang lestvicah, svetovnih in evropskih 
klubskih prvenstvih ali drug dosežek, če je to v kriterijih za posamezno športno panogo ali 
disciplino posebej opredeljeno. 
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Naziv športnik mednarodnega razreda dobi tudi športnik "mlajši član" za osvojeno medaljo na 
svetovnih ali evropskih prvenstvih "mlajših članov" ali drug dosežek, če je to v kriterijih za 
posamezno športno panogo ali disciplino posebej opredeljeno. 
Status športnika mednarodnega razreda traja dve leti (24 mesecev). 
 
Športnik  perspektivnega razreda je naziv, ki ga dobi športnik mladinec ali kadet na osnovi 
uvrstitve na svetovnih in evropskih mladinskih prvenstvih, svetovnih ter evropskih rang 
lestvicah, doseženega svetovnega ali evropskega mladinskega rekorda ali drug dosežek, če je 
to v kriterijih za posamezno športno panogo ali disciplino posebej opredeljeno.  
Naziv športnik perspektivnega razreda dobi tudi športnik "mlajši član" na osnovi uvrstitve na 
svetovnih ali evropskih prvenstvih "mlajših članov".  
Status športnika perspektivnega razreda traja eno leto (12 mesecev). 
 
Športnik državnega razreda je naziv, ki ga dobi športnik na osnovi uvrstitve na olimpijskih 
igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih, na določenih uradnih članskih mednarodnih 
tekmovanjih, svetovnih in evropskih rang lestvicah, državnih prvenstvih, doseženega 
članskega državnega rekorda ali drug dosežek, če je to v kriterijih za posamezno športno 
panogo ali disciplino posebej opredeljeno. 
Naziv športnik državnega razreda dobi tudi športnik "mlajši član" na osnovi uvrstitve na 
tekmah enakega ranga kot športnik državnega razreda, vendar v kategoriji "mlajših članov". 
Status športnika državnega razreda traja eno leto (12 mesecev). 
 
Športnik mladinskega razreda je naziv, ki ga dobi športnik mladinec ali kadet na osnovi 
uvrstitve na svetovnih in evropskih mladinskih prvenstvih, določenih uradnih mladinskih 
mednarodnih tekmovanjih, svetovnih in evropskih mladinskih rang lestvicah, mladinskih 
državnih prvenstvih, doseženega mladinskega državnega rekorda ali drug dosežek, če je to v 
kriterijih za posamezno športno panogo ali disciplino posebej opredeljeno. 
Status športnika mladinskega razreda traja eno leto (12 mesecev). 
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SPLOŠNI POGOJI kriterijev za kategoriziranje 
 
 
 
Kriteriji upoštevajo naslednje starostne kategorije: 
• člane - članice 
• mlajše člane - članice 
• starejše mladince - mladinke 
• mlajše mladince - mladinke ali kadete - kadetinje 
 
Kriteriji za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji uvrščajo "mlajše člane" v 
kategorijo članov razen v primerih, ko je to posebej opredeljeno. 
 
Kriteriji upoštevajo tekmovanja v članskih in mladinskih starostnih kategorijah. 
 
Kriteriji ločeno upoštevajo vse članske in mladinske kategorije kot jih opredeljujejo 
mednarodne panožne športne federacije. Kriteriji zajemajo največ dve članski (absolutno in 
"mlajšo člansko") in dve mladinski kategoriji (starejši, mlajši mladinci ali kadeti). 
 
Kriteriji ne zajemajo tekmovanj  dečkov in deklic (pionirjev-k), temveč upoštevajo njihove 
rezultate dosežene na mladinskih ali članskih tekmovanjih pod pogojem, da v tekočem 
koledarskem letu dopolnijo štirinajst (14) let. 
 
Kriteriji izjemoma upoštevajo tudi rezultate mlajših od štirinajst (14) let, če so le-ti doseženi 
na mladinskih ali članskih tekmovanjih najvišjega ranga. 
 
Kot olimpijske športne panoge oziroma discipline kriteriji obravnavajo športne panoge 
oziroma discipline, ki so bile v uradnem sporedu zadnjih olimpijskih iger in so v 
uradnem sporedu naslednjih olimpijskih iger. 
 
Športniku-ci se za kategoriziranje upošteva samo tisti nastop v državni reprezentanci na 
uradni mednarodni tekmi, ki je v letnem koledarju posamezne mednarodne športne federacije 
in na katero ga je morala prijaviti utrezna slovenska panožna športna zveza. Ne upoštevajo se 
nastopi posameznikov-ic na mednarodnih tekmovanjih, ki niso pod direktnim okriljem 
mednarodnih ali nacionalnih športnih federacij. 
 
Športniku-ci se za kategoriziranje upošteva rezultat-dosežek pod pogojem, da je na 
določenem tekmovanju aktivno sodelovalo najmanj šest (6) posameznikov-ic ali ekip v 
določeni disciplini in da je bilo najmanj troje uvrščenih. 
 
Športniku-ci se za kategoriziranje upošteva samo tisti dosežek, pri katerem je aktivno 
sodeloval in je bil na listi prijavljene ekipe na določeni tekmi ali prvenstvu (ne rezerve s širših 
prijav).  
 
Športniku-ci se za nastop v državni reprezentanci oz. na mednarodni tekmi šteje, če je bil v 
kvoti oz. številu prijavljenih, kot je v posameznih mednarodnih panožnih športnih federacijah  
opredeljeno za slovenske reprezentance na določenih mednarodnih tekmah. Če je kvota oz.  
število prijavljenih povečano zaradi organiziranja tekme v R Sloveniji ali sicer premajhnega  
števila udeležencev, se pri kategorizaciji ne upošteva. Prav tako se ne upošteva nastop na 
smučarskih FIS tekmovanjih v Sloveniji. 
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Pri ekipnih športih se za kategoriziranje upošteva samo tisto število športnikov-ic, ki so na 
podlagi propozicij tekmovanj in pravil mednarodne športne federacije v uradni kvoti 
prijavljenih (brez rezerv) pod pogojem, da njihovo skupno število v posameznih panogah ne 
šteje več kot: 
 
baseball 20   
hokej na ledu 22 
hokej na travi 16 
košarka 12 
nogomet 18 
odbojka 12 
rokomet 16 
rugby 22 
vaterpolo 13 
 
Športniku-ci se upošteva dosežek, ki  je opredeljen v kriterijih za posamezno športno 
panogo ali disciplino samo, če ga le-ta uvršča v prvo tretjino uvršenih. To ne velja za 
olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva v panogah oziroma disciplinah rednega 
programa olimpijskih iger.  
 
Športniku-ci se pri kategoriziranju upošteva samo tista uvrstitev na državnem prvenstvu, kjer 
je bila hkrati izpolnjena norma določene slovenske panožne športne zveze za nastop na 
prvenstvu. 
 
Priznanje oziroma dodelitev določenega naziva športniku-ci na osnovi kriterijev predlaga 
posamezna slovenska panožna športna zveza. 
 
Rezultate oz. predloge potrdi Odbor za vrhunski šport OKS. 
 
Odbor za vrhunski šport OKS lahko na predlog določene slovenske panožne športne zveze 
dodeli določen naziv športniku ali športnici na podlagi strokovne ocene perspektivnosti in 
ocene doseženega rezultata-dosežka, ki ni opredeljen v kriterijih za kategoriziranje 
športnikov. 
 
Odbor za vrhunski šport OKS ne potrdi posameznega rezultata, če v analizi ugotovi, da tek-
movanje ni bilo organizirano v skladu s določenimi pravili, če rezultat-dosežek nima  
predvidene športne vrednosti ali če konkurenca na tekmovanju ni bila primerna stopnji 
tekmovanja. 
 
Športniku-ci začne veljati status kategoriziranega športnika z dnem objavljenim v Obvestilih s 
seznamom kategoriziranih športnikov. 
 
Športnik-ca je istočasno lahko kategoriziran samo v eni športni panogi. 
 
 
 
 
V času, ko je športnik-ca noseča, bolan-a, poškodovan-a ali na služenju vojaške obveznosti, 
status  miruje do dvanajst (12) mesecev. 
 
Športnik-ca lahko uveljavlja status kategoriziranega športnika samo v primeru, če je športno 
tekmovalno aktiven-a (je aktivni član državne reprezentance ali aktivni udeleženec najmanj    
DP) in ob navedenih primerih, ko mu-ji status miruje. 
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Športniku-ci se ne prizna ali pa se mu odvzame določen naziv oziroma status v primeru, če je 
kršil-a zakon o športu, pravila mednarodnega olimpijskega komiteja, določene mednarodne 
športne federacije ali slovenske panožne športne zveze in mu-ji zaradi tega tudi ne priznajo 
športnega dosežka-rezultata ali pa ga-jo kaznujejo. 
 
Seznam kategoriziranih športnikov-ic objavlja OKS - ZŠZ trikrat letno in sicer: 
 
1. februarja (za dosežene rezultate med 01.09. in 31.12.) 
1. junija      (za dosežene rezultate med 01.01. in 30.04.)  
1. oktobra (za dosežene rezultate med 01.05. in 31.08.) 
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Kriteriji razvrščajo športnike v naslednjih športnih panogah: 
 
  
 1. Atletika 
 2. Avto moto 
 3. Badminton 
 4. Balinanje 
 5. Baseball 
 6. Boks 
 7. Bridge 
 8. Drsanje 
 9. Dviganje uteži 
10. Gimnastika 
11. Go 
12. Golf 
13. Hokej na ledu 
14. Hokej na travi 
15. Jadranje 
16. Judo 
17. Ju-jitsu 
18. Kajak-kanu 
19. Karate 
20. Kegljanje 
21. Kegljanje na ledu     
22. Kick-boxing  
23. Kolesarstvo 
24. Konjeništvo 
25. Košarka 
26. Kotalkanje 
27. Letalstvo 
28. Lokostrelstvo 
29. Namizni tenis 
30. Nogomet 
31. Odbojka 
32. Orientacija 
33. Planinstvo 
34. Plavanje 
35. Ples 
36. Potapljaštvo 
37. Ribištvo 
38. Rokoborba 
39. Rokomet 
40. Rugby 
41. Sabljanje 
42. Sankanje 
43. Smučanje 
44. Strelstvo 
45. Squash 
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46. Taekwon-do 
47. Tenis 
48. Triatlon 
49. Vaterpolo 
50. Veslanje 
 
S krepkim tiskom so označene športne panoge, ki so oziroma katerih posamezne 
discipline so na rednem programu OI. 
 
 
Legenda kratic: 
 
OI - olimpijske igre 
SP - svetovno prvenstvo 
EP - evropsko prvenstvo 
SR - svetovni rekord 
ER - evropski rekord 
WC - svetovni pokal 
GPM- grand prix miting 
EC - evropski pokal 
RLS - rang lestvica / svetovna 
RLE - rang lestvica / evropska 
SI - sredozemske igre 
UNI- univerziada  
EYOD - olimpijski dnevi evropske mladine 
EL - evropska liga     
PDP- pokal državnih prvakov 
PPP- pokal pokalnih prvakov  
MT - mednarodna tekma 
DP - državno prvenstvo 
DPP- državno pokalno prvenstvo 
APS - atletski pokal Slovenije 
DR - državni rekord 
A-J - Alpe-Jadran 
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IZHODIŠČA za pripravo kriterijev 
 
 
• kriteriji za kategoriziranje športnikov so namenjeni razvrščanju športnikov v razrede in 

pripravi seznamov za uveljavljanje statusnih pravic, kot so: zdravstveno varstvo, 
sofinanciranje ali financiranje programov priprav in nastopov, pokojninsko-invalidsko 
zavarovanje, nezgodno zavarovanje, štipendija za športno izpopolnjevanje, nagrajevanje, 
urejanje stanovanjske problematike, služenje vojaškega roka, uveljavljanje pravic iz statusa 
kategoriziranega športnika pri šolanju v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah, 
nabava opreme, davčne olajšave, itd.; 

• kriteriji zajemajo pet razredov in častni naziv; 
• častni naziv zaslužnega športnika ni statusna kategorija, na podlagi katere naj bi športniki 

uveljavljali posamezne pravice iz statusa kategoriziranega športnika; 
• kriteriji zajemajo tri članske razrede in dva mladinska; 
• kriteriji razvrščajo športnike po kakovosti tako, da je vrstni red takšen: športnik 

svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega in mladinskega razreda; 
• kriteriji so v treh kategorijah naravnani na vrednotenje rezultatov izključno v 

mednarodnem prostoru; 
• kriteriji v dveh razredih - to je v državnem in mladinskem - pa kot najnižjo stopnjo 

tekmovanja vrednotijo rezultate z državnih članskih in mladinskih prvenstev; 
• kriteriji skušajo ovrednotiti in s tem primerjati rezultate posameznih športnikov med 

različnimi športnimi panogami; 
• kriteriji po vrednosti ločijo panoge in discipline rednega olimpijskega programa od 

neolimpijskih; 
• kriteriji opredeljujejo kot najpomembnejša tekmovanja olimpijske igre, svetovna in 

evropska prvenstva ter svetovne pokale v disciplinah rednega programa olimpijskih iger; 
• kriteriji enačijo vrednost medalj na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih v 

disciplinah rednega olimpijskega programa; 
• kriteriji v neolimpijskih disciplinah enačijo medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih; 
• kriteriji ne zajemajo starostnih kategorij mlajših in starejših dečkov in deklic (cicibani in 

mlajši ter starejši pionirji), ker naj bi bila v teh kategorijah temeljna namena treninga 
vzgoja in učenje, ne pa dosežek za vsako ceno; 

• kriteriji zajemajo športne panoge, ki imajo tekmovalni značaj in so organizirane na ravni 
slovenskih panožnih športnih zvez ter vključene v OKS - ZŠZ; 

• kriteriji zajemajo samo športne panoge, katerih slovenska panožna športna zveza je 
vključena v mednarodno panožno športno federacijo; 

• kriteriji zajemajo discipline, ki so uveljavljene v mednarodnih panožnih športnih 
federacijah; 

• kriteriji ne upoštevajo disciplin, ki jih razvijamo oziroma gojimo samo v Republiki 
Sloveniji; 

• kriteriji zajemajo športne panoge, ki imajo izoblikovan tekmovalni sistem v uveljavljenih 
starostnih kategorijah (mladinski in članski) na nivoju mednarodne panožne športne 
federacije; 

• kriteriji zajemajo športne panoge, ki imajo izoblikovan tekmovalni sistem v uveljavljenih 
starostnih kategorijah (mladinski in članski) na nivoju slovenske panožne športne zveze; 

• kriteriji zajemajo športne panoge, ki so že izvedle vsaj dve svetovni prvenstvi, če se le-ta 
organizirajo na štiri leta oziroma tri ali štiri, če se svetovna prvenstva organizirajo na dve 
ali vsako leto; 
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• kriteriji zajemajo športne panoge, ki so že izvedla vsaj štiri državna prvenstva v 

uveljavljenih starostnih kategorijah (mladinski in članski); 
• kriteriji zajemajo športne panoge, v katerih aktivno potekajo tekmovanja v skladu s kriteriji 

v uveljavljenih starostnih kategorijah (mladinski in članski); 
• kriteriji zajemajo samo športne panoge, katerih slovenske panožne športne zveze na 

področju kategorizacije aktivno sodelujejo z Odborom za vrhunski šport OKS; 
• kriteriji priznavajo samo rezultate oz. dosežke, ki jih priznavajo mednarodne in slovenske 

panožne športne zveze oz. federacije; 
• kriteriji zajemajo samo tista tekmovanja, na podlagi katerih je mogoče rezultate oz. 

dosežke primerjati med različnimi športnimi panogami oz. disciplinami; 
• kriteriji ne zajemajo celotnih lig v kolektivnih športnih panogah, kot tudi ne državnih 

prvenstev v individualnih športnih panogah; 
• kriteriji razvrščajo športnike samo na podlagi uvrstitev na posameznih tekmovanjih ali 

rang lestvicah; 
• število kategoriziranih športnikov v posameznih športnih panogah bo različno, odvisno od 

kakovosti dosežkov športnikov in števila disciplin v posamezni panogi; 
• kriteriji oz. spiski športnikov naj ne bi bili izključna osnova za sofinanciranje ali 

financiranje priprav in nastopov posameznih športnikov in ekip; 
• kriterije bo moč spreminjati enkrat letno glede na napake in druge aktualne spremembe na 

področju športa. 
 
Namen kriterijev za kategoriziranje športnikov ni valorizacija posameznih športnih panog in s 
tem rangiranje športov po pomembnosti. Kriteriji naj ne bi ločevali sodelovanja med 
posameznimi športnimi panogami. Namen je dobiti sezname športnikov, ki s športnimi 
dosežki zaslužijo, da lahko uveljavljajo omenjene pravice in nekatere bonitete v času 
aktivnega udejstvovanja v vrhunskem športu. Seznami športnikov prav tako naj ne bi služili 
za statistične in vsebinske primerjave vrednosti in uspešnosti posameznih športnih panog. 
Pri pripravi kriterijev smo poskušali upoštevati družbeno klimo o širini seznamov 
kategoriziranih športnikov, ki bi lahko uveljavljali svoje pravice na posameznih področjih. 
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1. ATLETIKA                                                                                OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda 
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
GPM osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi posamezne discipline 
SR  dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI 
ER  dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 16. mesto v neolimpijskih disciplinah  
 uvrstitev do 8. mesta v štafetah 
 osvojeno 1. do 8. mesto v dvorani 
 osvojeno 1. do 4. mesto v dvorani v štafetah 
EP uvrstitev do 12. mesta 
 uvrstitev do 6. mesta v štafetah 
 osvojeno 1. do 6. mesto v dvorani 
 osvojeno 1. do 3. mesto v dvorani v štafetah 
GPM uvrstitev v finale 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi I. kategorije 
EC osvojeno 1. do 6. mesto v najkvalitetnejši skupini državnih reprezentanc 
 osvojeno 1. do 3. mesto v najkvalitetnejši skupini klubskih ekip 
SR dosežen rekord v neolimpijskih disciplinah 
ER  dosežen rekord v neolimpijskih disciplinah 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
UNI osvojeno 1. do 3. mesto 
EP do 23 let osvojeno 1. do 3. mesto  
   
Športnik perspektivnega razreda   
    
EP do 23 let osvojeno 4. do 12. mesto  
 osvojeno 4. do 6. mesto v štafetah 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v štafetah  
ml. EP osvojeno 1. do 12. mesto  
 osvojeno 1. do 6. mesto v štafetah  
ml. SR dosežen mladinski rekord  
ml. ER  dosežen mladinski rekord  
ml. RLE uvrstitev na 1. do 25. mesto na tablicah EAA v mladinski kategoriji 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto  
 osvojeno 1. do 4. mesto v štafetah  
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Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne atletske 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
APS osvojeno 1. mesto  
DR dosežen rekord 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v koledarju Mednarodne atletske 
 federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
ml. APS osvojeno 1. mesto 
ml. igre A-J osvojeno 1. do 4. mesto za posameznike in štafete  
ml. DR dosežen mladinski rekord 
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2. AVTO MOTO 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto  v  končni uvrstitivi 
 osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni dirki 
EP osvojeno 1. do 8. mesto  v  končni uvrstitivi 
 osvojeno 1. ali 2. mesto na posamezni dirki 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne avto-moto 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 avto-moto fedearcije 
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
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3. BADMINTON OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitivi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
EP uvrstitev do 8. mesta za posameznike ali dvojice 
 osvojeno 1. do 4. mesta za ekipe 
WC osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi 
 osvojeno 1. do 4. mesto na posamezni tekmi 
EC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi 
PDP osvojeno 1. do 3. mesto 
Thomas-Uber C. osvojeno 1. ali 2. mesto 
RLS uvrstitev na 1. do 25. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto posameznike ali dvojice 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto posameznike ali dvojice 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentace, ki je v koledarju Mednarodne badmintonske 
 federacije (IBF,EBU)  
DP osvojeno 1. mesto za posameznike in dvojice  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 badmintonske federacije (IBF,EBU)  
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike in dvojice  
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4. BALINANJE   
 
Športnik mednarodnega razreda   
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike  
 osvojeno 1. do 4. mesto za dvojice ali ekipno  
EP osvojeno 1. do 5. mesto za posameznike  
 osvojeno 1. do 3. mesto za dvojice ali ekipno  
SR  dosežen rekord v disciplini posameznikov 
SI osvojeno 1. ali 2. mesto 
SP do 23 let osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike  
 osvojeno 1. ali 2. mesto za dvojice ali ekipno 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
SP do 23 let osvojeno 4. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 3. ali 4. mesto za dvojice ali ekipno 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za dvojice ali ekipno 
ml. EP osvojeno 1. do 5. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za dvojice ali ekipno 
ml. SR dosežen mladinski rekord v disciplini posameznikov 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne repezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne balinarske 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
DR dosežen rekord v disciplini posameznikov 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 balinarske federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
ml. DR dosežen mladinski rekord v disciplini posameznikov 
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5. BASEBALL OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v skupini A 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI nastop v državni reprezentanci 
SP nastop v državni reprezentanci 
EP osvojeno 4. do 6.mesto v skupini A 
PDP osvojeno 1. do 8. mesto 
PPP osvojeno 1. do 4. mesto 
MT osvojeno 1. do 4. mesto (EC CEB) 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP nastop v državni reprezentanci 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto v skupini A 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
SP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
EP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi 
PDP zmaga v klubski ekipi 
PPP nastop v klubski ekipi, ki je osvojila 5. do 16. mesto 
MT nastop v klubski ekipi, ki je osvojila 5. do 16. mesto v uradnem evropskem 
 tekmovanju Mednarodne baseball federacije (EC CEB) 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. SP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
ml. EP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
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6. BOKS  OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 8. mesta, če sta doseženi najmanj dve zmagi 
EP uvrstitev do 8. mesta, če sta doseženi najmanj dve zmagi 
SI osvojeno 1. do 3. mesto, če sta doseženi najmanj dve zmagi 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto, če sta doseženi najmanj dve zmagi 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto, če sta doseženi najmanj dve zmagi 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi članske državne 
 reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne boksarske federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. SP dosežena zmaga 
ml. EP dosežena zmaga 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
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7. BRIDGE 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
velemojster osvojitev naziva z več kot 3000 točkami 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
velemojster osvojitev naziva 
 
Športnik državnega razreda  
 
DP osvojeno 1. mesto 
med. mojster osvojitev naziva 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
drž. mojster osvojitev naziva 
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8. DRSANJE  OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik  svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplini rednega programa 
OI 
EP osvojeno 4. do 10. mesto 
UNI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne drsalne 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 drsalne federacije  
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
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9. DVIGANJE UTEŽI OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SR dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI 
ER dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega programa  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 12. mesta 
EP uvrstitev do 8. mesta 
SI osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
ml. SR dosežen mladinski rekord 
ml. ER dosežen mladinski rekord 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije za 
 dviganje uteži 
DP osvojeno 1. mesto 
DR dosežen rekord 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 federacije za dviganje uteži 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
ml. DR dosežen mladinski rekord 



 22

10. GIMNASTIKA OI. ŠP.PAN. 
 
ŠPORTNA GIMNASTIKA  
ŠPORTNO RITMIČNA GIMNASTIKA  
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
OI 
 
Športnik mednarodnega razreda     
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih    
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 12. mesta za skupinske vaje ali ekipe    
EP uvrstitev do 12. mesta za posameznike    
 uvrstitev do 8. mesta za skupinske vaje ali ekipe    
WC osvojeno 4. do 8. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega 
programa OI 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi    
SI osvojeno 1. do 3. mesto    
UNI osvojeno 1. do 3. mesto    
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. EP osvojeno 1. do 12. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 8. mesto za skupinske vaje ali ekipe 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne gimnastične 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto za ekipe in posameznike 
DPP osvojeno 1. mesto za ekipe in posameznike 
 
Športnik mladinskega razreda  
  
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 gimnastične federacije  
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike  
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
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11. GO 
 
Športnik mednarodnega razreda 
  
SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 za osvojen 6. dan 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
 za osvojen 5. dan 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT dve uvrstitvi letno do 3. mesta na uradnih mednarodnih turnirjih državne 
 reprezentance, ki so v koledarju Mednarodne go federacije (IGF ali EGF) 
DP osvojeno 1. mesto 
 za osvojen 4. dan 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
 za osvojen 2. dan 
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12. GOLF 
 
Športnik mednarodnega razreda    
 
SP osvojeno 1. do 12. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne golf federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne golf 
 federacije  
ml. DP osvojeno 1. mesto  
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13. HOKEJ NA LEDU OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v skupini A 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI nastop v državni reprezentanci 
SP nastop v državni reprezentanci v skupini A 
 osvojeno 1. do 3. mesto v skupini B 
UNI osvojeno 1. do 3. mesto 
EL osvojeno 1. do 8. mesto 
MT osvojeno 1. do 4. mesto na uradnem evropskem tekmovanju Mednarodne 
 hokejske federacije (Celinski pokal) 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP nastop v državni reprezentanci v skupini A 
 osvojeno 1. do 3. mesto v skupini B 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
SP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi 
EL zmaga v klubski ekipi 
MT nastop v klubski ekipi, ki je osvojila 5. do 16. mesto v uradnem evropskem 
 tekmovanju Mednarodne hokejske federacije (Celinski pokal) 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. SP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi  
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
ml. igre A-J osvojeno 1. do 3. mesto  
predlog 5 mladincev-k na osnovi predloga Hokejske zveze Slovenije  
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14. HOKEJ NA TRAVI OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda 
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v skupini A 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI nastop v državni reprezentanci 
SP nastop v državni reprezentanci 
EP nastop v državni reprezentanci v skupini A 
PDP osvojeno 1. do 8. mesto 
PPP osvojeno 1. do 4. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP nastop v državni reprezentanci 
ml. EP nastop v državni reprezentanci v skupini A 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
SP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
EP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi 
PDP zmaga v klubski ekipi 
PPP nastop v klubski ekipi, ki je osvojila 5. do 16. mesto 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. SP zmaga v mladinski v državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
ml. EP zmaga v mladinski v državni reprezentanci na uradni mednarodni 
prvenstveni  tekmi 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
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15. JADRANJE OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 12. mesto v neolimpijskih disciplinah 
EP uvrstitev do 10. mesta 
WC osvojeno 1. do 6. mesto v končni uvrstitvi 
 osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni (AOC predolimpijski) tekmi 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 10. mesto 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto 
 
Športnik državnega razreda   
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne jadralne 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 jadralne federacije  
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
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16. JUDO  OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 12. mesta, če sta doseženi najmanj dve zmagi 
EP uvrstitev do 8. mesta, če sta doseženi najmanj dve zmagi 
WC osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
RLS uvrstitev na 1. do 20. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi državne reprezentance, ki 
 je v letnem koledarju Mednarodne judo federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi mladinske državne 
 reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne judo federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
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17. JU-JITSU 
 
DUO SISTEM 
BORBE  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto 
EP osvojeno 1. do 6. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. MT osvojeno 1. do 3. mesto na uradnem mednarodnem mladinskem turnirju, ki 
 je v letnem koledarju Mednarodne ju-jitsu federacije 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi državne reprezentance, ki 
 je v letnem koledarju Mednarodne ju-jitsu federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike  
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi mladinske državne 
 reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne ju-jitsu federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
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18. KAJAK-KANU NA DIVJIH IN MIRNIH VODAH OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 5. mesto za dvojce in ekipe 
EP uvrstitev do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za dvojce in ekipe 
WC osvojeno 4. do 8. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 5. mesto v končni uvrstitvi v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
RLS uvrstitev na 1. do 15. mesto med posamezniki in dvojci 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 10. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 8. mesto v dvojcih 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za dvojce in ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne kajakaške 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike, dvojce in ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 kajakaške federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike  
 osvojeno 1. mesto za dvojce in ekipe 
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19. KARATE 
 
KATE 
BORBE   
 
Športnik mednarodnega razreda   
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto v ekipni konkurenci 
EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v ekipni konkurenci 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto v ekipni konkurenci 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v ekipni konkurenci 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi državne reprezentance, ki 
 je v letnem koledarju Mednarodne karate federacije  
DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi mladinske državne 
 reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne karate federacije  
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike  
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20. KEGLJANJE 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za  dvojice, mešane dvojice, v kombinaciji ali 
ekipno 
WC osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
SR dosežen rekord 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za dvojice, mešane dvojice, v kombinaciji ali 
ekipno 
ml. WC osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
ml. SR dosežen mladinski rekord 
  
Športnik državnega razreda  
 
WC osvojeno 2. ali 3. mesto za ekipe 
EC osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih  na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne kegljaške 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike, dvojice in ekipe  
DR dosežen rekord v discipilinah posameznikov in dvojic  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 kegljaške federacije  
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike  
 osvojeno 1. mesto za dvojice in ekipe  
ml. DR dosežen mladinski rekord v disciplinah posameznikov in dvojic 
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21. KEGLJANJE NA LEDU  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
EP osvojeno 1. do 5. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
EC osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike      
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe       
ml. EP osvojeno 1. do 4. mesto za posameznike      
 osvojeno 1. mesto za ekipe       
 
Športnik državnega razreda        
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v koledarju Mednarodne federacije za kegljanje 
 na ledu 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike in ekipe     
       
Športnik mladinskega razreda        
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v koledarju Mednarodne federacije 
za  keglanje na ledu       
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike  in ekipe   
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22. KICKBOXING  
 
Športnik mednarodnega razreda    
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto   
EP osvojeno 1. do 6. mesto   
WC osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi   
EC osvojeno 1. ali 2. mesto na posamezni tekmi   
 
Športnik perspektivnega razreda    
 
ml. WC osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
ml. EC osvojeno 1. ali 2. mesto na posamezni tekmi 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi državne reprezentance, ki 
 je v letnem koledarju Mednarodne kickboxing federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi mladinske državne 
 reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne kickboxing federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
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23. KOLESARSTVO OI. ŠP.PAN. 
  
CESTNO 
STEZA 
BMX  
 
Športnik svetovnega  razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi 
SR dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI 
ER dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
EP uvrstitev do 12. mesta za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
WC osvojeno 4. do 10. mesto v končni uvrstitvi za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto v končni uvrstitvi za ekipe 
1.-4. kateg. osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni etapi etapnih dirk za posameznike 
1.-3. kateg. osvojeno 1. do 10. mesto na etapni ali enodnevni dirki za posameznike 
4. kateg. osvojeno 1. do 8. mesto na etapni ali enodnevni dirki za posameznike 
SR dosežen rekord v neolimpijskih disciplinah 
ER dosežen rekord v neolimpijskih disciplinah 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
RLS uvrstitev na 1. do 50. mesto med posamezniki 
SP do 23 let osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
EP do 23 let osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike  
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
SP do 23 let osvojeno 7. do 16. mesto za posameznike 
 osvojeno 4. do 8. mesto za ekipe 
EP do 23 let osvojeno 4. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 3. do 6 mesto za ekipe 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
ml. SR dosežen mladinski rekord 
ml. ER dosežen mladinski rekord 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto 
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Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem  koledarju Mednarodne kolesarske 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
DR dosežen rekord 
 
Športnik  mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 kolesarske federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
ml. DR dosežen mladinski rekord 
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GORSKO KOLESARSTVO         
         
Športnik svetovnega razreda         
         
OI osvojeno 1. do 3. mesto        
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI   
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 
Športnik mednarodnega razreda         
         
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih   
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 16. mesto v neolimpijskih disciplinah  
EP uvrstitev do 8. mesta  
WC osvojeno 4. do 10. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 6. mesto v končni uvrstitvi v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 5. mesto na posamezni dirki 
RLS uvrstitev na 1. do 25. mesto 
SP do 23 let osvojeno 1. do 6. mesto 
EP do 23 let osvojeno 1. do 3. mesto 
  
Športnik perspektivnega razreda   
   
SP do 23 let osvojeno 7. do 16. mesto 
EP do 23 let osvojeno 4. do 8. mesto 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto v disciplinah rednega programa OI   
 osvojeno 1. do 12. mesto v neolimpijskih disciplinah  
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto v disciplinah rednega programa OI  
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah  
 
Športnik državnega razreda   
   
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v koledarju Mednarodne kolesarske federacije 
DP osvojeno 1. mesto  
   
Športnik mladinskega razreda   
  
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 kolesarske federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
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24. KONJENIŠTVO OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto  v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto  v disciplinah rednega programa OI 
WC osvojeno 1. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 10. mesta 
EP uvrstitev do 6. mesta 
WC osvojeno 2. do 8. mesto v končni uvrstitvi 
 osvojeno 1. mesto na posamezni  tekmi 
SI osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne konjeniške 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
DPP osvojeno 1. mesto v končni uvrstitvi 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT za uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 konjeniške federacij 
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
ml. DPP osvojeno 1. mesto v končni uvrstitvi 
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25. KOŠARKA OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodenga razreda  
 
OI nastop v državni reprezentanci 
SP nastop v državni reprezentanci 
EP nastop v državni reprezentanci 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
UNI osvojeno 1. do 3. mesto 
EL uvrstitev v prve dve tretini (1. 2/3) uvrščenih 
PPP osvojeno 1. do 8. mesto 
MT osvojeno 1. do 4. mesto v uradnem evropskem tekmovanju Mednarodne 
 košarkarske federacije (Pokal Radivoja Korača, Pokal Liliane Roncheti) 
SP do 20 let uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
EP do 20 let uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
SP do 20 let nastop v državni reprezentanci 
EP do 20 let nastop v državni reprezentanci 
ml. SP nastop v državni reprezentanci 
ml. EP nastop v državni reprezentanci 
EYOD osvojeno 1. do 4. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
SP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
EP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
SI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi 
EL zmaga v klubski ekipi 
PPP nastop v klubski ekipi, ki se je uvrstila v drugo kolo 
MT nastop v klubski ekipi, ki je osvojila 5. do 16. mesto v uradnem evropskem 
 tekmovanju Mednarodne košarkarske federacije (Pokal Radivoja Korača, 
 Pokal Liliane Roncheti) 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
DPP osvojeno 1. mesto 
EP do 20 let zmaga v državni reprezentanci do 20 let na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
 
 
 
 



 40

Športnik mladinskega razreda  
 
ml. SP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
ml. EP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
ml. igre A-J osvojeno 1. do 3. mesto 
predlog 5 mladincev-k na osnovi predloga Košarkarske zveze Slovenije 
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26. KOTALKANJE  
 
UMETNOSTNO KOTALKANJE 
HITROSTNO ROLANJE 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike in dvojice 
 osvojeno 1. do 4. v štafetah ali ekipnem tekmovanju (samo hitrostno 
rolanje) 
EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike in dvojice 
 osvojeno 1. do 3. v štafetah ali ekipnem tekmovanju (samo hitrostno 
rolanje) 
  
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike in dvojice 
 osvojeno 1. do 3. v štafetah ali ekipnem tekmovanju (samo hitrostno 
rolanje) 
ml. EP osvojeno 1. do 4. mesto za posameznike in dvojice 
 osvojeno 1. do 2. v štafetah ali ekipnem tekmovanju (samo hitrostno 
rolanje) 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne kotalkarske 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike in dvojice 
 osvojeno 1. mesto v štafetah ali ekipnem tekmovanju (samo hitrostno 
 rolanje) 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 kotalkarske federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike in dvojice 
 osvojeno 1. mesto v štafetah ali ekipnem tekmovanju (samo hitrostno 
 rolanje) 
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27. LETALSTVO 
 
BALONARSTVO 
MOTORNO LETENJE 
JADRALNO LETENJE 
PADALSTVO 
ZMAJARSTVO 
JADRALNO PADALSTVO 
PARA SKI  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe (samo padalstvo) 
EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe (samo padalstvo) 
WAG osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe (samo padalstvo) 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe (samo padalstvo) 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe (samo padalstvo) 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne letalske 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike in ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 letalske federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike in ekipe 
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28. LOKOSTRELSTVO OI. ŠP.PAN. 
 
TARČNO 
POLJSKO   
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SR dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI 
ER dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 10. mesto za posameznike v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe v neolimpijskih disciplinah 
EP uvrstitev do 8. mesta za posameznike 
 uvrstitev do 4. mesta za ekipe 
GPM osvojeno 1. do 8. mesto v končni uvrstitvi 
 osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
SR dosežen rekord v neolimpijskih disciplinah 
ER dosežen rekord v neolimpijskih disciplinah 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 10. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
ml. SR dosežen mladinski rekord 
ml. ER dosežen mladinski rekord 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne lokostrelske  
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike in ekipe 
DR dosežen rekord v disciplinah posameznikov 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 lokostrelske federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
ml. DR dosežen mladinski rekord v disciplinah posameznikov 
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29. NAMIZNI TENIS OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda   
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto  
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
SV.TOP turnir osvojeno 1. do 3. mesto 
EV.TOP turnir osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 8. mesto za mešane dvojice in ekipe 
EP uvrstitev do 8. mesta 
 osvojeno 1. do 6. mesto za mešane dvojice in ekipe 
WC osvojeno 4. do 10. mesto v končni uvrstitvi 
 osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
SV.TOP turnir uvrstitev 
EV.TOP turnir uvrstitev 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
RLS uvrstitev na 1. do 25. mesto na lestvici ITTF 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike in dvojice 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
ml. EV.TOP tur. uvrstitev 
ml. RLE uvrstitev na 1. do 12. mesto na lestvici ETTU v mladinski kategoriji 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 namiznoteniške federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike, dvojice in ekipe 
RLS uvrstitev na 26. do 100. mesto na lestvici ITTF 
 
Športnik mladinskega razreda        
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 namiznoteniške federacije       
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike      
 osvojeno 1. mesto za dvojice in ekipe  
ml. igre A-J osvojeno 1. do 4. mesto za posameznike    
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe in dvojice 
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30. NOGOMET OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik  svetovnega razreda 
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI nastop v državni reprezentanci 
SP nastop v državni reprezentanci 
EP nastop v državni reprezentanci 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
UNI osvojeno 1. do 3. mesto 
EL osvojeno 1. do 16. mesto 
PPP osvojeno 1. do 8. mesto 
MT osvojeno 1. do 4. mesto v uradnem evropskem tekmovanju Mednarodne 
 nogometne federacije (Pokal UEFA) 
EP do 21 let uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
EP do 21 let nastop v državni reprezentanci 
ml. SP nastop v državni reprezentanci 
ml. EP nastop v državni reprezentanci 
  
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
SP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski  
 tekmi 
EP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
SI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi 
EL zmaga v klubski ekipi 
PPP nastop v klubski ekipi, ki se je uvrstila v drugo kolo 
MT nastop v klubski ekipi, ki je osvojila od 5. do 16. mesto v uradnem 
 evropskem tekmovanju Mednarodne nogometne federacije (Pokal UEFA) 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
DPP osvojeno 1. mesto  
EP do 21 let zmaga v državni reprezentanci do 21 let na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
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Športnik mladinskega razreda   
 
ml. SP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
ml. EP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
predlog 5 mladincev-k na osnovi predloga Nogometne zveze Slovenije   
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31. ODBOJKA OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda        
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto       
SP osvojeno 1. do 3. mesto       
EL osvojeno 1. do 3. mesto       
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI nastop v državni reprezentanci 
SP nastop v državni reprezentanci 
EL osvojeno 4. do 12. mesto v skupini A 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
UNI osvojeno 1. do 3. mesto 
PDP osvojeno 1. do 16. mesto 
PPP osvojeno 1. do 8. mesto 
MT osvojeno 1. do 4. mesto mesta na uradnem evropskem tekmovanju 
 Mednarodne odbojkarske federacije (Pokal CEV) 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP nastop v državni reprezentanci 
ml. EP nastop v državni reprezentanci 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski  
 tekmi 
SP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski  
 tekmi 
EL zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi 
SI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi 
PDP zmaga v klubski ekipi 
PPP nastop v klubski ekipi, ki se je uvrstila v drugo kolo 
MT nastop v klubski ekipi, ki je osvojila 5. do 16. mesto v uradnem evropskem 
 tekmovanju Mednarodne odbojkarske federacije (Pokal CEV) 
DP osvojeno 1. mesto 
DPP osvojeno 1. mesto 
   
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. SP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
ml. EP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
ml. igre A-J osvojeno 1. do 3. mesto  
predlog 5 mladincev-k na osnovi predloga Odbojkarske zveze Slovenije  
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ODBOJKA NA MIVKI 
 
Športnik svetovnega razreda        
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto       
SP osvojeno 1. do 3. mesto       
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne odbojkarske 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
  
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 odbojkarske federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
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32. ORIENTACIJA 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za štafete 
WC osvojeno 1. do 6. mesto v končni uvrstitvi za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi za štafete 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v posamezni tekmi za posameznike in štafete 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za štafete 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije za 
 orientacijski tek 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike in štafete 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 federacije za orientacijski tek 
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike in štafete 
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33. PLANINSTVO 
 
ŠPORTNO PLEZANJE  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto 
EP osvojeno 1. do 6. mesto 
WC osvojeno 1. do 6. mesto v končni uvrstitvi 
 osvojeno 1. do 3. mesto v posamezni tekmi 
RLS osvojeno 1. do 8. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto 
ml. EC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije za 
 športno plezanje 
RLS uvrstitev na 9. do 25. mesto 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 federacije za športno plezanje 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
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ALPINIZEM  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
 - najmanj 800 (600) točk z vzponi, ki imajo najmanj 130 (100) točk  (poleti, 
 kopni vzponi) in še  
 najmanj 800 (600) točk z vzponi,ki imajo najmanj 130 (100) točk 
 (zimski, ledeni vzponi) 
 - najmanj 1600 (1200) točk z najmanj 4. vzponi (zimski, ledeni vzponi), ki 
 imajo najmanj  
 160 (120) točk (zimski, ledeni vzponi) 
 - najmanj 2700 (2100) točk z vzponi, ki imajo najmanj 900 (700) točk 
 - smer z oceno 8 C (8 a +), preplezana z rdečo piko (športno plezanje) 
 - smer preplezana na pogled z oceno 8a + (7c) (športno plezanje) 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
 - najmanj 450 (340) točk z vzponi, ki imajo najmanj 75 (60) točk 
 (poleti, kopni vzponi) in še 
 najmanj 350 (250) točk z vzponi, ki imajo najmanj 75 (60) točk 
 (zimski,  ledeni vzponi) 
 - najmanj 450 (340) točk z vzponi, ki imajo najmanj 75 (60) točk 
 (poleti, kopni vzponi) in še  
 najmanj 180 (135) točk z vzponi, ki imajo najmanj 75 (60) točk (zimski 
 vzponi) 
 - najmanj 750 (550) točk z najmanj 4 vzponi, ki imajo najmanj 100 (75) 
 točk  (zimski, ledeni vzponi) 
 - najmanj 1350 (1000) točk z vzponi, ki imajo najmanj 450 (350) točk 
 - smer, preplezana z rdečo piko, ocenjena z :8 b (7 c +) starejši mladinci/ke,
 8 a (7 b +) mlajši mladinci/ke, 7 c (7 a +) kadeti/nje do 18 let (športno 
 plezanje) 
 - smer preplezana na pogled z oceno: 7c + (7b) starejši mladinci/ke, 7b + 
 (7a) mlajši mladinci/ke, kadeti/nje do 18 let (športno plezanje) 
 
 
Športnik državnega razreda  
 
 - najmanj 1800 (1350) točk z vzponi, ki imajo najmanj 600 (450) točk 
 - najmanj 380 (285) točk z vzponi ocenjenimi s V (IV) ali več (poleti, kopni 
 vzponi) in še najmanj  
 70 (53) točk z vzponi ocenjenimi s III (II-III) ali več (zima) s tem, da mora 
 imeti vsaj en zimski vzpon najmanj 30 (24) točk 
 - najmanj 380 (285) točk z vzponi ocenjenimi s V (IV) ali več (poleti,kopni 
 vzponi) in še najmanj  
 150 (120) točk z vzponi ocenjenimi s III-IV (III) ali več (zima,led) 
 - najmanj 300 (225) točk z vzponi ocenjenimi s IV (IV-) ali več (veljajo 
 samo kombinirani ledeni vzponi, zimski vzponi), oz. vzponi, ki imajo 
 najmanj 50 (38) točk (zima, led) 
 - smer z oceno 8 b (7 c +), preplezana z rdečo piko (športno plezanje) 
 - smer preplezana na pogled z oceno 7c + (7b) (športno plezanje) 
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Športnik mladinskega razreda 
 
 - najmanj 380 (285) točk z vzponi ocenjenimi s IV-V (IV) ali več 
 (poleti, kopni vzponi) in še  
 najmanj 70 (53) točk z vzponi, ocenjenimi s III (II-III) ali več (zima) s tem, 
 da mora imeti vsaj en zimski vzpon najmanj 30 (24) točk 
 - najmanj 380 (285) točk z vzponi ocenjenimi s IV-V (IV) ali več (poleti, 
 kopni vzponi) in še  
 najmanj 150 (120) točk z vzponi, ocenjenimi s III-IV (III) ali več (zima, led) 
 - najmanj 300 (225) točk z vzponi ocenjenimi s IV (IV-) ali več oz. vzponi, 
 ki imajo najmanj 50 (38) točk (zima, led) 
 - smer, preplezana z rdečo piko, ocenjena z: 8 a (7 b +) starejši mladinci/ke, 
 7 c (7 a +) mlajši mladinci/ke, 7 b (6 c +) kadeti/nje do 18 let (športno 
 plezanje) 
 - smer preplezana na pogled z oceno: 7b + (7a) starejši mladinci/ke, 7a + 
 (6c) mlajši mladinci/ke, kadeti/nje do 18 let (športno plezanje) 
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34. PLAVANJE OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SR dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI 
ER dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike v neolimpijskih disciplinah 
 uvrstitev do 8. mesta za štafete 
 osvojeno 1. do 8. mesto v kratkih bazenih 
 osvojeno 1. do 4. mesto v kratkih bazenih v štafetah 
EP uvrstitev do 12. mesta za posameznike 
 uvrstitev do 6. mesta za štafete 
 osvojeno 1. do 6. mesto v kratkih bazenih 
 osvojeno 1. do 3. mesto v kratkih bazenih v štafetah 
WC osvojeno 1. do 6. mesto v končni uvrstitvi 
 osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
SR dosežen rekord v neolimpijskih disciplinah 
ER dosežen rekord v neolimpijskih disciplinah 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
UNI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. EP osvojeno 1. do 12. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za štafete 
ml. SR dosežen mladinski rekord 
ml. ER dosežen mladinski rekord 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za štafete 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne plavalne 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
DR dosežen rekord 
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Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 plavalne federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
ml. igre A-J osvojeno 1. do 4. mesto za posameznike in štafete  
ml. DR dosežen mladinski rekord  



 55

35. PLES 
 
STANDARDNI IN LATINSKO AMERIŠKI PLESI 
ROCK AND ROLL 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto 
EP osvojeno 1. do 6. mesto 
WC osvojeno 1. do 6. mesto v končni uvrstitvi 
 osvojeno 1. ali 2. mesto na posamezni tekmi 
EC osvojeno 1. ali 2. mesto v končni uvrstitvi 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne plesne 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 plesne federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
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36. POTAPLJANJE 
 
HITROSTNO POTAPLANJE 
PLAVANJE S PLAVUTMI 
PODVODNA ORIENTACIJA  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za štafete ali ekipe 
EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za štafete ali ekipe 
SR dosežen rekord 
ER dosežen rekord 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 4. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za štafete in ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 4. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za štafete ali ekipe 
ml. SR dosežen mladinski rekord 
ml. ER dosežen mladinski rekord 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 dražavne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije za 
 podvodno orientacijo, hitrostno potapljanje in plavanje s plavutmi 
DP osvojeno 1. mesto 
DR dosežen rekord 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 federacije za podvodno orientacijo, hitrostno potapljanje in plavanje s 
 plavutmi  
ml. DP osvojeno 1. mesto  
ml. DR dosežen mladinski rekord 
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37. RIBIŠTVO  
  
KASTING IN ŠPORTNI RIBOLOV S PLOVCEM  
ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU 
  
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
EP osvojeno 1. do 5. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
  
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 5. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne ribiške 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 ribiške federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
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38. ROKOBORBA OI. ŠP.PAN. 
 
GRŠKO-RIMSKI SLOG 
PROSTI SLOG 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 12. mesta, če sta doseženi najmanj dve zmagi 
EP uvrstitev do 8. mesta, če sta doseženi najmanj dve zmagi 
GP osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
SI osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi državne reprezentance, ki 
 je v letnem koledarju  Mednarodne rokoborske federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
 
Športnik  mladinskega razreda       
 
ml. MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi mladinske državne 
 reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne rokoborske federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike      
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39. ROKOMET OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI nastop v državni reprezentanci 
SP nastop v državni reprezentanci 
EP nastop v državni reprezentanci 
SI osvojeno 1. do 3. mesto  
PDP osvojeno 1. do 16. mesto 
PPP osvojeno 1. do 8. mesto 
MT osvojeno 1. do 4. mesto v uradnem tekmovanju Mednarodne rokometne 
 federacije (Pokal mest, Pokal EHF) 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP nastop v državni reprezentanci 
ml. EP nastop v državni reprezentanci 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
SP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
EP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
SI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi 
PDP zmaga v klubski ekipi 
PPP nastop v klubski ekipi, ki se je uvrstila v drugo kolo 
MT nastop v klubski ekipi, ki je osvojila 5. do 16. mesto v uradnem evropskem 
 tekmovanju Mednarodne rokometne federacije (Pokal mest, Pokal EHF) 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto   
DPP osvojeno 1. mesto   
 
Športnik mladinskega razreda    
 
ml. SP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi  
ml. EP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto   
predlog 5 mladincev-k na osnovi predloga Rokometne zveze Slovenije   
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40. RUGBY 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP nastop v državni reprezentanci       
EP nastop v državni reprezentanci v skupini A  
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP nastop v državni reprezentanci v skupini A  
 
Športnik državnega razreda  
 
SP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 tekmi 
EP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. SP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi  
ml. DP osvojeno 1. mesto 
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41. SABLJANJE OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda    
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto   
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI   
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 16. mesta za posameznike 
 uvrstitev do 8. mesta za ekipe 
EP uvrstitev do 8. mesta za posameznike 
 uvrstitev do 6. mesta za ekipe 
WC osvojeno 4. do 8. mesto v končni uvrstitvi 
 osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
EC osvojeno 1. do 4. mesto v končni uvrstitvi 
SI osvojeno 1. ali 2. mesto 
UNI osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne sabljaške 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 sabljaške federacije  
ml. DP osvojeno 1. mesto  
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42. SANKANJE OI. ŠP.PAN. 
 
NARAVNE PROGE 
UMETNE PROGE 
 
Športnik  svetovnega razreda   
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto  
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI  
 
Športnik mednarodnega razreda   
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 
EP uvrstitev do 6. mesta 
WC osvojeno 4. do 8. mesto v končni  uvrstitvi disciplin rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 6. mesto v končni uvrstitvi v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
  
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne sankaške 
 federacije  
DP osvojeno 1. mesto  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezntance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 sankaške federacije  
ml. DP osvojeno 1. mesto  
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43. SMUČANJE OI. ŠP.PAN. 
 
ALPSKO SMUČANJE  
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin ali skupno 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
WC osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin ali skupno 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi 
EC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin ali skupno 
UNI osvojeno 1. ali 2. mesto 
RLS uvrstitev na 1. do 25. mesto v eni od disciplin na lestvici FIS 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto 
ml. RLS uvrstitev na 1. do 20. mesto v eni od disciplin na lestvici FIS v mladinski 
 kategoriji 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne smučarske 
 federacije (razen FIS tekmovanj v Sloveniji)  
DP osvojeno 1. mesto  
RLS uvrstitev na 26. do 100. mesto v eni od disciplin na lestvici FIS 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju  Mednarodne 
 smučarske federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
ml. RLS uvrstitev na 21. do 30. mesto v eni od disciplin na lestvici FIS v mladinski 
 kategoriji 
ml. igre A-J osvojeno 1. do 4. mesto  
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SMUČARSKI SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v smučarskih poletih 
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin ali skupno 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 12. mesta v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 uvrstitev do 8. mesta za ekipe 
WC osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin ali skupno 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi 
ICC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi 
UNI osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne smučarske 
 federacije (razen FIS tekmovanj v Sloveniji) 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v koledarju Mednarodne smučarske 
 federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
ml. igre A-J osvojeno 1. do 4. mesto  
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TEK NA SMUČEH  
  
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin ali skupno 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 16. mesta 
WC osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin ali skupno 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi 
ICC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitivi 
UNI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 8. mesto za štafete 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
  
Športnik državnega razreda       
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne smučarske 
 federacije (razen FIS tekmovanj v Sloveniji) 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike in štafete    
  
Športnik mladinskega razreda       
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 smučarske federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto za posameznike in štafete     



 66

 
 
BIATLON 
  
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin ali skupno 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 12. mesta za posameznike 
 uvrstitev do 6. mesta za štafete in ekipe 
EP uvrstitev do 6. mesta za posameznike 
 uvrstitev do 3. mesta štafete in ekipe 
WC osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin ali skupno 
 za posameznike 
 osvojeno 4. do 6. mesto v končni uvrstitvi za štafete 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi za štafete 
UNI osvojeno 1. do 3. mesto 
EC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za štafete ali ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za štafete in ekipe 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
  
Športnik državnega razreda   
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne smučarske in 
 biatlonske federacije (razen FIS tekmovanj v Sloveniji)  
DP osvojeno 1. mesto  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 smučarske in biatlonske federacije  
ml. DP osvojeno 1. mesto  
ml. igre A-J osvojeno 1. do 4. mesto  



 67

 
 
AKROBATSKO SMUČANJE   
   
Športnik svetovnega razreda   
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto  
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
OI 
 
Športnik mednarodnega razreda   
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih  
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 12. mesto v neolimpijskih disciplinah  
WC osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI  
 osvojeno 1. do 8. mesto v končni uvrstitvi v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi  
EC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne smučarske 
 federacije (razen FIS tekmovanj v Sloveniji) 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 smučarske federacije  
ml. DP osvojeno 1. mesto  
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SNOWBOARD   
   
Športnik svetovnega razreda   
   
OI osvojeno 1. do 3. mesto  
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
OI   
Športnik mednarodnega razreda   
   
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih  
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah  
WC osvojeno 4. do 8. mesto v končni uvrstitvi v eni od disciplin rednega 
 programa OI  
 osvojeno 1. do 6. mesto v končni uvrstitvi v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi  
EC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi  
UNI osvojeno 1. ali 2. mesto  
RLS uvrstitev na 1. do 15. mesto v eni od disciplin  
 
Športnik perspektivnega razreda   
   
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto  
ml. RLS uvrstitev na 1. do 10. mesto v eni od disciplin v mladinski kategoriji  
   
Športnik državnega razreda   
   
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne snowboard 
 federacije (razen FIS tekmovanj v Sloveniji) 
DP osvojeno 1. mesto  
   
Športnik mladinskega razreda   
   
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 snowboard federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
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44. STRELSTVO OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda   
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto  
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
WC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
SR dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI  
ER dosežen rekord v disciplinah rednega programa OI  
 
Športnik mednarodnega razreda   
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih  
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 12. mesta za posameznike  
 uvrstitev do 8. mesta za ekipe 
EP uvrstitev do 8. mesta za posameznike 
 uvrstitev do 6. mesta za ekipe 
WC osvojeno 4. do 10. mesto v končni uvrstitivi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 8. mesto v končni uvrstitvi v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi 
SR dosežen rekord v neolimpijskih disciplinah 
ER dosežen rekord v neolimpijskih disciplinah 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 5. mesto za ekipe 
ml. SR dosežen mladinski rekord 
ml. ER dosežen mladinski rekord 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne strelske 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto za posameznike 
MQS doseženo normo 
DR dosežen rekord v disciplini posameznikov 
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Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 strelske federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
ml. DR dosežen mladinski rekord 
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45. SQUASH  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto 
EP osvojeno 1. do 5. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 5. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne squash 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 squash federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
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46. TAEKWON-DO  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi državne reprezentance, ki 
 je v letnem koledarju  Mednarodne taekwon-do federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik  mladinskega razreda       
 
ml. MT doseženi dve zmagi na uradni mednarodni tekmi mladinske državne 
 reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne taekwon-do federacije 
ml. DP osvojeno 1. mesto 
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47. TENIS  OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
Dav. pokal osvojeno 1. do 3. mesto 
Fed. pokal osvojeno 1. do 3. mesto 
Grand Slam osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
Dav. pokal osvojeno 5. do 16. mesto 
Fed. pokal osvojeno 5. do 16. mesto 
Grand Slam osvojeno 5. do 16. mesto 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
UNI osvojeno 1. do 3. mesto 
RLS uvrstitev na 1. do 50. mesto na lestvicah ATP ali WTA 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
ml. Grand Slam osvojeno 1. do 16. mesto 
ml. RLS uvrstitev na 1. do 15. mesto na lestvicah ITF v mladinski kategoriji 
EYOD osvojeno 1. do 8. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT zmaga v članski državni reprezentanci na uradnem mednarodnem glavnem 
 turnirju, ki je v letnem koledarju Mednarodne teniške federacije 
RLS uvrstitev na lestvice ATP ali WTA 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradnem mednarodnem 
 glavnem turnirju, ki je v letnem koledarju Mednarodne teniške federacije 
ml. RLS uvrstitev na lestvico ITF v mladinski kategoriji 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
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48. TRIATLON  
 
Športnik mednarodnega razreda 
  
SP osvojeno 1. do 12. mesto 
EP osvojeno 1. do 8. mesto 
WC osvojeno 1. do 10. mesto v končni uvrstitvi 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi 
EC osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi 
  
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne triatlonske 
 federacije 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 triatlonske federacije  
ml. DP osvojeno 1. mesto  
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49. VATERPOLO OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda   
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v skupini A 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI nastop v državni reprezentanci 
SP nastop v državni reprezentanci 
EP nastop v državni reprezentanci v skupini A 
 osvojeno 1. do 3. mesto v skupini B 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
UNI osvojeno 1. do 3. mesto 
PDP osvojeno 1. do 16. mesto 
PPP osvojeno 1. do 8. mesto 
MT osvojeno 1. do 4. mesto v uradnem mednarodnem tekmovanju Mednarodne 
 vaterpolo federacije (Len Trophy) 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP nastop v državni reprezentanci 
ml. EP osvojeno 1. do 12. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
SP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
EP zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni kvalifikacijski 
 ali prvenstveni tekmi 
SI zmaga v članski državni reprezentanci na uradni mednarodni prvenstveni 
 tekmi 
PDP zmaga v klubski ekipi 
PPP nastop v klubski ekipi, ki se je uvrstila drugo kolo 
MT nastop v klubski ekipi, ki je osvojila 5. do 16. mesto na uradnem evropskem 
 tekmovanju Mednarodne vaterpolo federacije (Len Trophy) 
DP osvojeno 1. mesto  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. SP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski tekmi 
ml. EP zmaga v mladinski državni reprezentanci na uradni mednarodni 
 kvalifikacijski ali prvenstveni tekmi  
ml. DP osvojeno 1. mesto  
predlog 5 mladincev-k na osnovi predloga Vaterpolo zveze Slovenije  
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50. VESLANJE OI. ŠP.PAN. 
 
Športnik svetovnega razreda   
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto  
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
 
Športnik mednarodnega razreda   
 
OI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
SP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih v disciplinah rednega programa 
 OI 
 uvrstitev do 12. mesta 
WC osvojeno 1. do 6. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
MT osvojeno 1. do 6. mesto na mednarodni regati v Luzernu 
SP do 23 let osvojeno 1. do 3. mesto 
  
Športnik  perspektivnega razreda  
 
SP do 23 let osvojeno 4. do 12. mesto 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne veslaške 
 federacije  
DP osvojeno 1. mesto  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradni mednarodni tekmi 
 mladinske državne reprezentance, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 veslaške federacije 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
  
 


