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1.  UVOD 
 

Kriteriji in pravila za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji ob temeljnih 
zakonskih in drugih aktih v športu predstavljajo enega najbolj pomembnih sistemskih in sistematičnih 
dokumentov, ki se neposredno dotikajo področji športa otrok in mladine usmerjene v tekmovalni in 
vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa. 
 
Slovenski šport je od osamosvojitve do sedaj prehodil številne strokovne, organizacijske, finančne in 
sistemske spremembe. Vse to in še marsikaj drugega je temeljito vplivalo na hiter kakovostni in 
kvantitativni razvoj slovenskega športa od števila vrhunskih športnih dosežkov do dviga povprečne 
kvalitete slovenskih športnih dosežkov merljivih v mednarodnem športnem prostoru. 
 
Tudi nekatere družbene in politične spremembe so pomembno vplivale na dogajanja v športu doma in 
na tujem. Pri tem je še posebej pomembno spreminjanje statusnih oblik športnih organizacij in 
posameznih športnikov v takoimenovanem poklicnem-profesionalnem športu. 
 
Ob tem se v Evropi v veliki meri spreminja položaj športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, zato je potrebno veliko pozornost posvetiti temu segmentu športa.    
 
Številne omenjene korenite spremembe v domačem in mednarodnem športu, narekujejo nekatere 
temeljite spremembe in dopolnitve sistemske ureditve slovenskega športa oziroma nekaterih temeljnih 
aktov. Od tod tudi ambicija pripravljalcev kriterijev in pravil za registriranje in kategoriziranje 
športnikov  v Republiki Sloveniji, da sistematično kompleksno pristopijo nekaterim rešitvam, ki 
temeljijo na številnih analizah, raziskavah, podatkih, primerjavah z že uveljavljenimi rešitvami in tudi 
posameznimi avtorskimi rešitvami. 
 
Želja, kako pripraviti čim bolj usklajen in sistematičen dokument je pripeljala do številnih rešitev, ki 
jih bo potrebno ustrezno pravno uskladiti in podrediti. 
 
Zelo pomembno je, da kriteriji in pravila za registracijo in kategorizacijo športnikov niso in ne morejo 
biti plod samo strokovnih argumentov ampak odražajo željo po vzpodbujanju razvoja športa, skozi 
strategijo zagotavljanja pogojev. 
 
Da pa je zagotavljanje pogojev razvoja in sam razvoj ter delovanje neposredno povezano s 
kadrovskimi, finančnimi in drugimi materialnimi pogoji, narekuje veliko mero ekspertnih rešitev, ki so 
element konkretne športne politike oziroma strategije. 
 
Koncept kriterijev je naravnan na to, da skozi registracijo vseh športnikov v Republiki Sloveniji, ki 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih pridemo do preglednega seznama vseh starostnih in 
kakovostnih kategorij slovenskih športnikov. 
 
Ob tem so športniki razvrščeni v posamezne kategorije  na osnovi njihovih športnih dosežkov doma in 
v tujini. Pri tem  je temeljno vodilo razvrščanja v posamezni razred opredelitev svetovne krovne 
športne organizacije, ki razvršča športne panoge z ozirom na razvitost, odmevnost, tržno vrednost, 
športno izvirnost. 
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2. PRAVILA ZA REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE 
ŠPORTNIKOV 

 
2.1. SPLOŠNA DOLOČILA 
 

2.1.1. Oblikovanje kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov 
Kriterije za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem 
besedilu: kriteriji) oblikuje na predlog nacionalnih panožnih športnih zvez  in panožnih 
športnih zvez Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: 
OKS). 
 
Glede na aktualne spremembe na področju športa se kriterije pregleda, obnovi in dopolni na 
dve leti in sicer 1. januarja vsako parno leto (2006, 2008,...). 
 

2.1.2. Sprejem kriterijev 
Kriterije sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za šport na predlog OKS oziroma 
pristojne NPŠZ v skladu s 16. in 38. členom Zakona o športu. 
 

2.1.3. Vodenje postopkov 
OKS vodi postopke evidentiranja tekmovalnih sistemov ter vpisa in oblikovanja razvida 
registriranih in kategoriziranih športnikov na način, ki je opisan v točkah 2.3.1.3, 2.3.2.6 in 
2.3.3.8. 
 

2.1.4. Obdelava podatkov in podpora postopkom 
Obdelava podatkov in vodenje postopkov se opravlja s podporo informacijskega sistema 
Zavoda za šport Slovenije. 
 

2.1.5. Oblikovanje in objava razvidov registriranih in kategoriziranih športnikov 
Razvida oblikuje in objavlja OKS na spletnem naslovu www.olympic.si. V posebni tiskani 
izdaji je objavljen samo razvid kategoriziranih športnikov. 
 
 
2.1.6. V pravilih in kriterijih uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so 
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
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2.2. OPREDELITEV POJMOV, KI SE UPORABLJAJO PRI REGISTRIRANJU IN 

KATEGORIZIRANJU ŠPORTNIKOV 
 

2.2.1. Šport (Evropska listina o športu, 1992) 
»Šport pomeni vse oblike telesne aktivnosti, ki so s priložnostnim ali organiziranim 
ukvarjanjem usmerjene k izražanju ali izboljševanju telesne vzdržljivosti, k duševnemu 
blagostanju in k oblikovanju družbenih odnosov ter pridobivanju rezultatov na tekmovanjih 
na vseh ravneh.« 
 

2.2.2. Nacionalna panožna športna zveza in panožna športna zveza 
Nacionalne panožne športne zveze (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) in panožne športne zveze 
(v nadaljnjem besedilu: PŠZ) so zveze društev registrirane v skladu z Zakonom o društvih in 
včlanjene v OKS. 
 

2.2.3. Članstvo 
Član je vsakdo, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o društvih in ima plačano članarino v športni 
organizaciji. 
 

2.2.4. Tekmovalna licenca 
Tekmovalna licenca je dovoljenje za nastopanje posameznika v uradnem tekmovalnem 
sistemu, ki jo podeli NPŠZ oz. PŠZ. Je datumsko omejena in določa v katerem obdobju, za 
katero društvo in v kateri športni panogi posameznik lahko nastopa v tekmovalnem sistemu 
pristojne NPŠZ oz. PŠZ. 
 

2.2.5. Uradni tekmovalni sistemi 
Uradni tekmovalni sistemi so sistemi tekmovanj, ki jih je evidentiral OKS. Nosilci uradnih 
tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji so NPŠZ oz. PŠZ, na mednarodnem nivoju pa so 
nosilci tekmovanj mednarodne športne federacije. 
 
Del uradnih tekmovalnih sistemov so tudi tekmovanja, katerih nosilec je MOK oz. s strani 
MOK priznane športne organizacije. 
 

2.2.6. Nastop 
Nastop posameznika na tekmovanju je opredeljen v uradnem zapisniku tekmovanja, ki mora 
izkazovati, da je posameznik pričel s tekmovalno aktivnostjo oz. je bil uradni član ekipe, ki je 
nastopila na posameznem tekmovanju. 
 

2.2.7. Dosežek 
Dosežek posameznika je opredeljen z uvrstitvijo na uradnem končnem vrstnem redu 
posameznega tekmovanja ali z doseženim državnim, evropskim oz. svetovnim rekordom ali z 
uvrstitvijo na končni svetovni oz. evropski jakostni lestvici. 
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2.2.8. Registrirani športnik 
Registrirani športnik je vsaka fizična oseba, ki je registrirana pri NPŠZ ali PŠZ in tekmuje v 
uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ ali PŠZ. 
 

2.2.9. Kategorizirani športnik 
Kategorizirani športnik je registrirani športnik, ki ima naziv mladinskega, državnega, 
perspektivnega, mednarodnega ali olimpijskega razreda. 
 

2.2.10. Razvid registriranih in kategoriziranih športnikov Republike Slovenije 
Razvid registriranih in kategoriziranih športnikov Republike Slovenije je uradni seznam 
posameznikov, ki imajo status registriranega oz. kategoriziranega športnika. 
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2.3. POGOJI IN PRAVILA  
 

2.3.1. Uradni tekmovalni sistemi 

2.3.1.1 Pogoji za evidentiranje tekmovalnih sistemov 
- NPŠZ mora tekmovalni sistem organizirati v skladu s pravili krovne MŠF, 
- NPŠZ oz. PŠZ mora na OKS posredovati naslednje podatke o tekmovalnem sistemu: 

• seznam tipov tekmovanj z opisom sistema tekmovanja, 
• seznam panog, disciplin, starostnih kategorij, v katerih potekajo tekmovanja, 
• uradno potrjen in objavljen letni tekmovalni koledar z naslednjimi podatki: 

trajanje tekmovalne sezone, nazivi, kraji, datumi in rangi tekmovanj, seznam 
športnih panog, disciplin, starostnih kategorij, v katerih potekajo tekmovanja, 

• priloge: uradni tekmovalni pravilnik MŠF, uradni tekmovalni pravilnik NPŠZ oz. 
PŠZ in uradni pravilnik za podeljevanje tekmovalnih licenc; 

2.3.1.2 Pravila za priznavanje športnih panog in disciplin 
- upoštevajo se vse športne panoge in discipline v moški in ženski konkurenci, kot jih 

opredeljujejo MŠF v svojih pravilnikih (ne upošteva se šp. panog in disciplin, ki jih gojimo 
samo v R Sloveniji), 

- kot olimpijske športne panoge oziroma discipline se obravnavajo tiste, ki so v uradnem 
sporedu naslednjih OI, izjemoma se kot olimpijske upoštevajo tudi posamezne discipline 
olimpijskih športnih panog v mladinskih starostnih kategorijah, ki so prilagojene razvojni 
stopnji športnikov in so na programu mladinskih svetovnih prvenstev, 

- praviloma se ne upošteva dejavnosti tehnične kulture in kulture, ki so organizirane v okviru 
športnih organizacij (npr. letalsko in raketno modelarstvo, podvodna fotografija, nastopi 
mažoretk, šov plesi,...), 

- praviloma se ne upošteva dejavnosti študentskega športa in športa invalidov. 

2.3.1.3 Postopek evidentiranja tekmovalnih sistemov 
- NPŠZ oz. PŠZ mora najkasneje 30 dni pred začetkom tekmovalne sezone oddati na OKS 

podatke o tekmovalnem sistemu, 
- v primeru nepopolnih podatkov OKS pozove NPŠZ oz. PŠZ za dopolnitev, 
- po prejemu popolnih podatkov OKS evidentira tekmovalni sistem, 
- v primeru nastanka kakršnihkoli sprememb, ki povzročijo spremembo pogojev za 

evidentiranje tekmovalnega sistema, mora NPŠZ oz. PŠZ obvestiti OKS v najkrajšem 
možnem času. 

 

2.3.2. Status registriranega športnika 

2.3.2.1 Pogoji za pridobitev statusa registriranega športnika 
Posameznik lahko pridobi status registriranega športnika, če: 
 
1. je član registriranega športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali PŠZ, 
2. ima ustrezno tekmovalno licenco, ki mu jo podeli NPŠZ ali PŠZ, 
3. ima s strani NPŠZ ali PŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema. 
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Ne glede na izpolnjevanje alinej prejšnjega odstavka lahko pridobi status registriranega 
športnika tudi posameznik, ki je član slovenske državne reprezentance na uradnem 
mednarodnem tekmovanju v okviru uradne kvote prijavljenih. 

2.3.2.2 Pravila za priznavanje starostnih kategorij 
Upoštevajo se naslednje starostne kategorije v obeh spolih, ki jih opredeli NPŠZ oz. PŠZ v 
skladu s svojimi veljavnimi tekmovalnimi pravilniki oz. pravili mednarodne športne 
federacije: 

• cicibani,  
• pionirji oz. dečki, deklice (mlajši, starejši ali enotna kategorija),  
• kadeti,  
• mladinci (mlajši, starejši ali enotna kategorija),  
• mlajši člani,  
• člani. 

 
Ne upošteva se starostna kategorija veteranov. 

2.3.2.3 Pravila za priznavanje nastopov oz. dosežkov 
Upoštevajo se vsi nastopi oz. dosežki posameznikov, ki so bili doseženi na tekmovanjih 
uradnih tekmovalnih sistemov in so v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport ali v programih kakovostnega in vrhunskega športa. 

2.3.2.4 Veljavnost in trajanje statusa 
Posamezniku začne veljati status registriranega športnika z dnem objave v razvidu 
registriranih športnikov. 
 
Posameznik ima lahko istočasno status registriranega športnika v več športnih panogah. 
 
Status registriranega športnika traja 12 mesecev od datuma objave v razvidu glede na 
obdobje, v katerem je posameznik nastopil na tekmovanju. 
 
Posamezniku preneha status registriranega športnika, ko preneha nastopati na tekmovanjih 
uradnih tekmovalnih sistemov oziroma najkasneje ob izteku leta dni (12-ih mesecev) od 
zadnjega potrjenega nastopa, ki je bil objavljen v razvidu registriranih športnikov. 

2.3.2.5 Ne priznavanje in odvzem statusa 
Posamezniku se ne prizna oziroma se mu odvzame status registriranega športnika v primeru, 
če je kršil pravila opredeljena v Zakonu o športu.  
 
Status se posamezniku odvzame z dnem, ko je bila uradno ugotovljena kršitev pravil. 
 
V primeru odvzema statusa zaradi prekrška, ki ga je posameznik storil ob nastopu, na podlagi 
katerega mu je bil status prvotno dodeljen, se posameznika izbriše iz razvida in iz arhiva 
registriranih športnikov ter se mu odvzamejo vse pravice, ki jih je prejel. 
 
NPŠZ, PŠZ in Nacionalna antidoping komisija so dolžne pisno posredovati OKS podatke o 
športnikih, ki so prekršili pravila. 
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2.3.2.6 Postopek vodenja razvida registriranih športnikov 
1. VPIS V RAZVID 
NPŠZ oz. PŠZ potrdi posameznikov nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema.  
 
OKS vpiše posameznika v razvid registriranih športnikov. 
 
NPŠZ ali PŠZ lahko potrdi nastop posameznika na tekmovanju najkasneje 8 mesecev po 
zaključku tekmovanja, v primeru večdnevnih tekmovanj se za datum nastopa upošteva zadnji 
dan celotnega tekmovanja. 
 
2. SPREMEMBA PODATKOV 
V primeru nastanka sprememb podatkov športnikov, ki so vpisani v razvid mora NPŠZ ali 
PŠZ sporočiti spremembe v najkrajšem možnem času OKS-u. 
 
OKS objavi spremembe v naslednjem obnovljenem razvidu. 
 
3. IZDAJA POTRDILA O STATUSU REGISTRIRANEGA ŠPORTNIKA 
Posameznik odda zahtevek za izdajo potrdila o statusu registriranega športnika na matično 
NPŠZ oz PŠZ. 
 
NPŠZ oz. PŠZ izda potrdilo v roku najkasneje 3 dni po prejemu zahtevka. 
 
V potrdilu so navedeni naslednji podatki: priimek, ime, rojstni datum, naslov stalnega 
prebivališča, športna panoga, naziv in trajanje statusa. 

2.3.2.7 Objava razvida registriranih športnikov 
Razvid registriranih športnikov je obnovljen in objavljen 3x letno in sicer: 
 
- 1. januarja vsi športniki, ki so nastopili na tekmovanjih zaključenih do 31.12., 
- 1. junija vsi športniki, ki so nastopili na tekmovanjih zaključenih do 31.5., 
- 1. oktobra vsi športniki, ki so nastopili na tekmovanjih zaključenih do 30.9. 

2.3.2.8 Podatki v razvidu registriranih športnikov 
Podatki so pridobljeni na podlagi pisnega soglasja posameznika, ki se vpisuje v razvid. Pisna 
soglasja hranijo NPŠZ oz. PŠZ. 
 
Podatki se uporabljajo za potrebe upravljalca razvida v skladu z zakonskimi predpisi.  
 
Pri izdelavi statističnih analiz se lahko osebni podatki športnikov uporabijo tako, da ni 
razvidna identiteta športnikov.  
 
V razvidu so zajeti naslednji podatki o posamezniku: ime, priimek, spol, rojstni podatki, 
podatki o prebivališču, številka zdravstvenega zavarovanja, EMŠO, tekmovalna licenca 
(naziv društva, obdobje), športna panoga, disciplina, starostna kategorija, uvrstitev (nastop), 
podatki o tekmovanju, naziv in trajanje statusa. 
 
Javno objavljeni podatki o posamezniku, ki je vpisan v razvid so naslednji: ime, priimek, 
letnik rojstva, tekmovalna licenca, športna panoga, disciplina, starostna kategorija, uvrstitev 
(nastop), podatki o tekmovanju, naziv in trajanje statusa. 
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Športniku se v času trajanja statusa v razvidu registriranih športnikov navaja športno društvo, 
za katero je bil športnik registriran (imel podeljeno tekmovalno licenco), ko je nastopil1na 
tekmovanju. 
 
V primeru prestopa posameznika v drugo športno društvo v času trajanja statusa se v razvidu 
registriranih športnikov navede tudi novo športno društvo in datum prestopa2. 
 
NPŠZ oz. PŠZ so dolžne sporočiti vse spremembe podatkov OKS-u. 
 

2.3.2.9 Arhiv podatkov 
Arhiv razvida registriranih športnikov je objavljen na spletnih straneh OKS (www.olympic.si) 
in se trajno hrani. 
 
V kolikor se podatki objavljeni v razvidu naknadno spremenijo, se sprememba zapiše tudi v 
arhiv na enak način kot je zapisana v razvidu. Izjema sta spremembi imen in priimkov 
športnikov in nazivi športnih društev3. 

                                                 
1 V kolikor posameznik v določenem obdobju, ko mu traja status registriranega športnika še nima podeljene 
tekmovalne licence, se v razvidu navaja naziv zadnjega športnega društva, za katerega je bil registriran (imel 
podeljeno tekmovalno licenco). 
2 V primeru prestopa športnika se v razvid zapiše naziva obeh društev ter obdobje, iz katerega je razviden datum 
prestopa. 
3 V primeru spremembe imena športnika oz. naziva društva se v arhivu navaja prvotno ime oz. naziv z opombo, 
ki govori o novem stanju. 
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2.3.3. Status kategoriziranega športnika 

2.3.3.1 Pogoji za pridobitev statusa kategoriziranega športnika 
Športnik lahko pridobi status kategoriziranega športnika, če: 
 
1. ima status registriranega športnika, ob upoštevanju da je z dosežkom, s katerim 

posameznik kandidira za pridobitev statusa kategoriziranega športnika obenem izpolnil 
pogoj za pridobitev statusa registriranega športnika, 

2. je s svojim športnim dosežkom izpolnil enega od kriterijev za kategoriziranje športnikov v 
posamezni športni panogi, 

3. je matična NPŠZ pravočasno oddala vlogo za uveljavljanje statusa kategoriziranega 
športnika in jo je OKS potrdil.  

 
OKS lahko na predlog NPŠZ izjemoma dodeli status kategoriziranega športnika posamezniku 
kljub ne izpolnjevanju 2. točke prejšnjega odstavka na podlagi: 
 

• ocene dosežka, ki ni opredeljen v kriterijih za kategoriziranje športnikov, 
• dosežka na tekmovanju ustreznega kakovostnega ranga, ki ni pod neposrednim 

okriljem MŠF ali NPŠZ. 

2.3.3.2 Pravila za priznavanje starostnih kategorij 
Upoštevajo se naslednje starostne kategorije v obeh spolih, ki jih opredeli NPŠZ oz. PŠZ v 
skladu s svojimi veljavnimi tekmovalnimi pravilniki oz. pravili mednarodne športne 
federacije: 

• kadeti,  
• mladinci (mlajši, starejši ali enotna kategorija), 
• mlajši člani,  
• člani. 

 
Glede na različnost tekmovalnih sistemov se izmed navedenih starostnih kategorij upošteva 
dve mladinski kategoriji, mlajšo člansko ter člansko kategorijo. 
 
Kategorija "mlajši člani" se uvršča med mladinske kategorije.  
 
Praviloma se ne upošteva naslednjih starostnih kategorij v obeh spolih: cicibanov in pionirjev 
oz. dečkov, deklic (mlajši, starejši ali enotna kategorija). 
 
Praviloma se upošteva dosežke le, če so jih športniki dosegli na mladinskih ali članskih 
tekmovanjih in pod pogojem, da so v letu, ko je bil dosežek dosežen dopolnili starost štirinajst 
(14) let. 
 
Izjemoma se upošteva dosežke mlajših od štirinajst (14) let pod pogojem, da so bili doseženi 
na mladinskih ali članskih tekmovanjih. 

2.3.3.3 Pravila in pogoji za priznavanje dosežkov 
Upoštevajo se samo končne uvrstitve na posameznih tekmovanjih ali rang lestvicah (po 
zaključeni sezoni oz. po končanem zadnjem - finalnem tekmovanju, ki šteje za razvrstitev na 
lestvici) ter doseženi rekordi, ki so uradno potrjeni s strani MŠF oz. NPŠZ. 
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Kot najpomembnejša tekmovanja so opredeljeni olimpijske igre, svetovna in evropska 
prvenstva ter svetovni pokali in ostala primerljiva tekmovanja v disciplinah rednega programa 
olimpijskih iger ob upoštevanju značilnosti posameznih tekmovalnih sistemov. 
 
Ne priznavajo se dosežki v ekstremnih športnih panogah in disciplinah, ki niso del uradnih 
tekmovalnih sistemov (npr. ultra tekaški, kolesarski, plavalni maratoni,....). 
 
Po vrednosti se enačijo medalje na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih v 
olimpijskih športnih panogah in disciplinah, razen če kriteriji za posamezno športno panogo 
ne določajo drugače. 
 
V neolimpijskih disciplinah olimpijskih športnih panog in neolimpijskih športnih panogah in 
disciplinah, ki jih MOK priznava in so v sistemu razvrščanja panog vključene v 2. skupino, se  
enačijo medalje dosežene na svetovnih in evropskih prvenstvih, razen če kriteriji za 
posamezno športno panogo ne določajo drugače.  
 
V primeru delitve mest v končni razvrstitvi posameznega tekmovanja, se kot končna uvrstitev 
upošteva prvo mesto, ki se deli. 
 
Športniku se za pridobitev statusa MEDNARODNEGA ali PERSPEKTIVNEGA RAZREDA 
upošteva dosežek, ki je opredeljen v kriterijih za posamezno športno panogo ali disciplino 
rednega programa OI samo, če ga uvršča v prve tri četrtine (1. ¾) uvrščenih in za 
neolimpijske športne panoge ali discipline, ki jih MOK priznava samo, če ga uvršča v prvo 
tretjino (1. 1/3) uvrščenih. 
 
Športniku se za pridobitev statusa DRŽAVNEGA ali MLADINSKEGA RAZREDA upošteva 
dosežek, ki je opredeljen v kriterijih za posamezno športno panogo ali disciplino samo, če ga 
uvršča v prvo tretjino (1. 1/3) uvrščenih, razen če kriteriji za posamezno panogo ne določajo 
drugače. 
 
OKS ne potrdi posameznega dosežka, če v analizi ugotovi, da tekmovanje ni bilo organizirano 
v skladu z veljavnimi pravili, če dosežek nima predvidene športne vrednosti ali če konkurenca 
na tekmovanju ni bila primerna stopnji tekmovanja. 
 
Športniku se za pridobitev statusa kategoriziranega športnika v individualnih športnih 
panogah upošteva dosežek pod pogojem, da je na določenem tekmovanju aktivno sodelovalo 
najmanj šest (6) posameznikov ali ekip iz najmanj štirih (4) društev ali reprezentanc v 
določeni športni panogi oziroma disciplini in da je bilo najmanj četvero uvrščenih, ob 
upoštevanju konkurence v morebitnih predhodnih kvalifikacijah za uvrstitev na glavno 
tekmovanje. 
 
Športniku se za pridobitev statusa kategoriziranega športnika v kolektivnih športnih panogah 
upošteva dosežek pod pogojem, da je na določenem tekmovanju aktivno sodelovalo najmanj 
šest (6) ekip ali reprezentanc v določeni športni panogi in da je bilo najmanj četvero 
uvrščenih, ob upoštevanju konkurence v morebitnih predhodnih kvalifikacijah za uvrstitev na 
glavno tekmovanje. 
 
Športniku se za pridobitev statusa kategoriziranega športnika upošteva samo tisti dosežek, pri 
katerem je aktivno sodeloval, kar pomeni, da je bil na listi prijavljene ekipe na določenem 
tekmovanju (ne upošteva se rezerv s širših prijav) v skladu s pravili MŠF oz. NPŠZ za 
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posamezno tekmovanje in pod pogojem, da skupno število športnikov v ekipi ne presega 
števila veljavne kvote, ki je predpisana za posamezno panogo (Priloga 4.4.). 
 
V klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah se za pridobitev statusa 
kategoriziranega športnika upošteva samo tekmovanja, ki so organizirana pod neposrednim 
okriljem MŠF ali NPŠZ, razen v izjemnih primerih, kjer je to drugače opredeljeno.  
 
Športniku se za pridobitev statusa kategoriziranega športnika upošteva samo tisti nastop v 
državni reprezentanci na uradni mednarodni tekmi, ki je v letnem koledarju posamezne MŠF 
in na katero ga je morala prijaviti matična NPŠZ, v kolikor zaradi značilnosti v posameznih 
športnih panogah to ni urejeno drugače. Ne upoštevajo se nastopi posameznikov na 
mednarodnih tekmovanjih, ki niso pod neposrednim okriljem MŠF ali NPŠZ (vojaška 
prvenstva, študentska prvenstva, ...). 
 
Športniku se dosežek na mednarodnem tekmovanju upošteva, če je bil v kvoti oz. številu 
prijavljenih posamezne reprezentance (države), kot je opredeljeno v pravilih posamezne MŠF 
za določena mednarodna tekmovanja in če kvota ne presega števila 6. Izjema so OI, SP, EP in 
SPO. 
 
Za dosežek na posameznem tekmovanju si lahko pridobijo status kategoriziranega športnika  
samo člani ene reprezentance športne panoge ali discipline oziroma število športnikov v 
skladu z mednarodno kvoto za nastop v eni reprezentanci. 
 
Športniku se za pridobitev statusa kategoriziranega športnika upošteva tudi dosežek dosežen 
na tekmovanjih, ki niso posebej opredeljena v kriterijih posamezne športne panoge (SI, 
OFEM), ker se program športnih panog oz. disciplin na teh tekmovanjih lahko spreminja. V 
takih primerih za dosežke športnikov veljajo enaki kriteriji, kot veljajo tudi za ostale športne 
panoge (kolektivne ali individualne), ki so na programu teh tekmovanj. 

2.3.3.4 Veljavnost in trajanje statusa 
Posamezniku začne veljati status kategoriziranega športnika z dnem objave v razvidu. 
 
Posameznik ima lahko istočasno status kategoriziranega športnika v več športnih panogah. 
 
Status kategoriziranega športnika traja od datuma objave v razvidu upoštevajoč obdobje, v 
katerem je športnik dosegel dosežek in kot je določeno za posamezni naziv. 
 
Posamezniku preneha status kategoriziranega športnika, ko preneha nastopati na tekmovanjih 
uradnih tekmovalnih sistemov oziroma najkasneje ob izteku leta dni (12-ih mesecev) od 
zadnjega potrjenega nastopa na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema, ki je bil 
objavljen v razvidu. 

2.3.3.5 Izredno podaljšanje statusa kategoriziranega športnika 
V času, ko je kategoriziran športnik težje poškodovan ali bolan in zato ne more nastopati dalj 
časa ali je športnica noseča, se status športniku izredno podaljša za dvanajst (12) mesecev na 
podlagi pravočasno oddane vloge NPŠZ.  
 
Izredno podaljšani status stopi v veljavo po izteku trajanja obstoječega statusa. 
 
Izredno podaljšanje statusa kategoriziranega športnika odobri OKS. 
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2.3.3.6 Pridobitev višjega naziva in podaljšanje trajanja naziva 
Športniku, ki v času trajanja statusa kategoriziranega športnika določenega naziva izpolni 
kriterije za dodelitev višjega naziva ali za podaljšanje trajanja obstoječega naziva, se dodeli 
višji naziv oz. podaljša stari naziv na podlagi vloge matične NPŠZ. 
 
Višji naziv ali podaljšanje stopi v veljavo z dnem objave v naslednjem obnovljenem razvidu 
po oddaji vloge NPŠZ. 
 
Ob pridobitvi višjega naziva se športniku stari naziv ukine. 

2.3.3.7 Odvzem statusa 
Posamezniku se ne prizna oziroma se mu odvzame status kategoriziranega športnika v 
primeru, če je kršil pravila opredeljena v Zakonu o športu.  
 
Status se posamezniku odvzame z dnem, ko je bila uradno ugotovljena kršitev pravil. 
 
V primeru odvzema statusa zaradi prekrška, ki ga je posameznik storil ob dosežku, na podlagi 
katerega mu je bil status prvotno dodeljen, se posameznika izbriše iz razvida in iz arhiva 
kategoriziranih športnikov ter se mu odvzamejo vse pravice, ki jih je za ta dosežek prejel. 
 
NPŠZ, PŠZ in Nacionalna antidoping komisija so dolžne pisno posredovati OKS podatke o 
športnikih, ki so prekršili pravila. 

2.3.3.8 Postopek vodenja razvida kategoriziranih športnikov 
 
1. PRVI VPIS V RAZVID, PRIDOBITEV VIŠJEGA NAZIVA OZ. PODALJŠANJE 
TRAJANJA NAZIVA 
Vlogo za posameznika odda NPŠZ, roki za oddajo vlog so opredeljeni v Preglednici 1. 
 
NPŠZ lahko odda vlogo najkasneje 8 mesecev po datumu dosežka posameznika oz. v 
naslednjem roku za oddajo vlog (Preglednica 1). Vloge oddane po tem obdobju se ne 
upoštevajo. 
 
2. IZREDNO PODALJŠANJE STATUSA KATEGORIZIRANEGA ŠPORTNIKA 
Vlogo za izredno podaljšanje statusa kategoriziranega športnika za posameznika odda NPŠZ, 
roki za oddajo vlog za izredno podaljšanje so enaki rokom za vpis v razvid kategoriziranih 
športnikov (Preglednica 1). 
 
Vlogo za izredno podaljšanje statusa za posameznika mora NPŠZ oddati najkasneje do prvega 
naslednjega roka za oddajo vlog, ki sledi izteku trajanja obstoječega statusa športnika. Vlog 
oddanih po tem obdobju se ne upošteva. 
 
Ob vlogi za izredno podaljšanje je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere je 
razvidno kdaj in koliko časa ter iz katerega razloga posameznik ni bil sposoben nastopati, brez 
priložene dokumentacije se vloga ne obravnava. 
 
3. PRITOŽBE NA DODELJENI NAZIV ALI NEDODELJENI STATUS 
Pritožbo za posameznika lahko odda NPŠZ najkasneje 8 dni po izidu razvida.  
 
Pritožbe obravnava OKS, na sklep OKS pritožba ni možna. 
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4. SPREMEMBA PODATKOV V RAZVIDU 
V primeru nastanka sprememb podatkov športnikov, ki so vpisani v razvid je NPŠZ dolžna to 
sporočiti OKS-u v najkrajšem možnem času. 
 
OKS objavi spremenjene podatke ob naslednji objavi razvida kategoriziranih športnikov.  
 
5. IZDAJA POTRDILA O STATUSU KATEGORIZIRANEGA ŠPORTNIKA 
Posameznik odda zahtevek za izdajo potrdila o statusu kategoriziranega športnika na OKS. 
 
OKS izda potrdilo v roku najkasneje 3 dni po prejemu zahtevka. 
 
V potrdilu so navedeni naslednji podatki: priimek, ime, rojstni datum, naslov stalnega 
prebivališča, športna panoga, naziv in trajanje statusa. 

2.3.3.9 Objava razvida kategoriziranih športnikov 
Razvid kategoriziranih športnikov je obnovljen in objavljen 3x letno kot prikazuje 
Preglednica 1.  
 
V tiskani obliki izide razvid najkasneje 30 dni po objavi na spletu, v publikaciji z naslovom: 
»Obvestila OKS-ZŠZ«. 
 
Preglednica 1: »Ključni datumi za vodenje razvida kategoriziranih športnikov« 
 

OBDOBJE DOSEŽKOV 

ROKI ZA ODDAJO VLOG ZA 
VPIS V RAZVID 
KATEGORIZIRANIH 
ŠPORTNIKOV 

DATUM 
OBJAVE 
RAZVIDA 

 1.9. do 30.11. 6.9.-5.12. (do 24:00 ure) 1. januar 
1.12. do 30.4. 6.12.-5.5. (do 24:00 ure) 1. junij 
1.5. do 31.8. 6.5.-5.9. (do 24:00 ure) 1. oktober 

 

2.3.3.10 Podatki v razvidu kategoriziranih športnikov 
Podatki so pridobljeni na podlagi pisnega soglasja posameznika, ki se vpisuje v razvid. Pisna 
soglasja hranijo NPŠZ. 
 
Podatki se uporabljajo za potrebe upravljalca razvida v skladu z zakonskimi predpisi.  
 
Pri izdelavi statističnih analiz se lahko osebni podatki športnikov uporabijo tako, da ni 
razvidna identiteta športnikov.  
 
V razvidu so zajeti naslednji podatki o posamezniku: ime, priimek, spol, rojstni podatki, 
podatki o prebivališču, številka zdravstvenega zavarovanja, EMŠO, tekmovalna licenca 
(naziv društva, obdobje veljavnosti licence), športna panoga, disciplina, starostna kategorija, 
dosežek, podatki o tekmovanju, naziv in trajanje statusa. 
 
Javno objavljeni podatki o posamezniku, ki je vpisan v razvid so naslednji: ime, priimek, 
letnik rojstva, tekmovalna licenca, športna panoga, disciplina, starostna kategorija, dosežek, 
podatki o tekmovanju, naziv in trajanje statusa. 
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Športniku se v času trajanja posameznega statusa v razvidu kategoriziranih športnikov navaja 
športno društvo, za katero je bil športnik licenciran (imel podeljeno tekmovalno licenco), ko 
je dosegel dosežek4. V primeru prestopa posameznika v drugo športno društvo v času trajanja 
statusa se v razvidu kategoriziranih športnikov navede tudi novo športno društvo in datum 
prestopa5.  
 
NPŠZ je dolžna sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so v razvidu. 

2.3.3.11 Arhiv podatkov 
Arhiv razvida kategoriziranih športnikov je objavljen na spletnih straneh OKS 
(www.olympic.si) in se trajno hrani. 
 
V kolikor se podatki objavljeni v razvidu naknadno spremenijo, se sprememba zapiše tudi v 
arhiv na enak način kot je zapisana v razvidu. Izjema sta spremembi imen in priimkov 
športnikov in nazivi športnih društev6. 
 
Popravki so objavljeni tudi v tiskani izdaji seznama kategoriziranih športnikov.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 V kolikor posameznik v določenem obdobju, ko mu traja status registriranega ali kategoriziranega športnika še 
nima podeljene tekmovalne licence, se v razvidu navaja naziv zadnjega športnega društva, za katerega je bil 
licenciran (imel podeljeno tekmovalno licenco). 
5 V primeru prestopa športnika se v razvid zapiše naziva obeh društev ter obdobje veljavnosti licence, iz katerega 
je razviden datum prestopa. 
6 V primeru spremembe imena športnika oz. naziva društva se v arhivu navaja prvotno ime oz. naziv z opombo, 
ki govori o novem stanju. 
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3. NAZIVI ŠPORTNIKOV 
 
3.1. Registrirani športnik 
Registrirani športnik je vsaka fizična oseba, ki je registrirana pri nacionalni panožni športni 
zvezi (NPŠZ) ali panožni športni zvezi (PŠZ) in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih 
NPŠZ ali PŠZ. 
 
Status registriranega športnika traja eno leto (12 mesecev). 
 
3.2. Kategorizirani športnik 
Naziv kategorizirani športnik si pridobi športnik na osnovi doseženih uvrstitev na 
mednarodnih tekmovanjih, za dosežen svetovni ali evropski rekord, na osnovi doseženih 
uvrstitev na končnih svetovnih ali evropskih rang lestvicah, državnih prvenstvih, državnih 
pokalnih prvenstvih in za dosežen državni rekord. 
 
• športniki, ki izpolnijo določene kriterije za kategoriziranje so po kakovosti razvrščeni v pet 

razredov z naslednjim vrstnim redom od najvišjega proti najnižjemu: športniki 
olimpijskega (prej svetovnega), mednarodnega, perspektivnega, državnega in mladinskega 
razreda; 

 
• kriteriji zajemajo tri članske razrede (olimpijski, mednarodni, državni) in dva mladinska 

(perspektivni, mladinski); 
 
• kriteriji v dveh razredih (državnem in mladinskem) vrednotijo rezultate na mednarodnem 

in nacionalnem nivoju; 
 
• kriteriji v treh razredih (olimpijskem, mednarodnem in perspektivnem) vrednotijo rezultate 

izključno na mednarodnem nivoju; 
 
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, mladinskih državnih prvenstvih, doseženega mladinskega 
državnega rekorda ali drug dosežek, če je to v kriterijih za posamezno športno panogo ali 
disciplino posebej opredeljeno. 
 
Naziv športnik mladinskega razreda dobi tudi športnik "mlajši član" na osnovi uvrstitve na 
tekmovanjih enakega ranga kot športnik mladinskega razreda, vendar v kategoriji "mlajših 
članov". 
 
Status športnika mladinskega 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, državnih prvenstvih, doseženega članskega državnega rekorda ali drug dosežek, 
če je to v kriterijih za posamezno športno panogo ali disciplino posebej opredeljeno. 
 
Status športnika državnega razreda traja eno leto (12 mesecev). 
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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 in 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" ali drug dosežek, če je to v kriterijih za 
posamezno športno panogo ali disciplino posebej opredeljeno.  
 
Status športnika perspektivnega razreda traja dve leti (24 mesecev). 
 
Športnik mednarodnega razreda je naziv, ki ga dobi športnik na osnovi uvrstitve na 
olimpijskih igrah, svetovnih ali evropskih prvenstvih, sredozemskih igrah, 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.  
 
Status športnika mednarodnega razreda traja dve leti (24 mesecev). 
 
Športnik olimpijskega (prej svetovnega) razreda je naziv, ki ga dobi športnik za osvojeno 
medaljo na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, končno uvrstitev v 
svetovnem pokalu in drugih primerljivih tekmovanjih ter za dosežen svetovni ali evropski 
rekord v športnih panogah oz. disciplinah rednega programa olimpijskih iger.  
 
Status športnika olimpijskega razreda traja štiri leta (48 mesecev). 
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4. PRILOGE 
 
4.1. Pregled razvrstitve športnikov v razrede glede na skupine športnih panog 
 

 REGISTRIRANI ŠPORTNIKI 
 KATEGORIZIRANI 

ŠPORTNIKI 
 

Sk
up

in
a 

 OR MR PR DR MLR  

1. športne panoge in discipline rednega programa OI x x x x x x 

2. 

neolimpijske discipline olimpijskih športnih panog in 
neolimpijske športne panoge in discipline, ki jih MOK 
priznava in jih gojijo v najmanj 75 državah (za letne športe) 
in najmanj v 25 državah (za zimske športe) 
 

 x x x x x 

3. 
neolimpijske športne panoge in discipline, ki jih MOK 
priznava in jih gojijo v manj kot 75 državah (letni športi) in 
manj kot 25 državah (zimski športi) 

   x x x 

4. športne panoge in discipline, ki jih MOK ne priznava in 
katerih pristojne PŠZ so včlanjene v OKS-ZŠZ      x 

 
Obrazložitev:  
 
- Kriteriji ločijo športne panoge in discipline rednega programa olimpijskih iger (OI) od 

neolimpijskih športnih panog in disciplin, ki jih Mednarodni olimpijski komite (MOK) 
priznava ter športnih panog in disciplin, ki jih MOK ne priznava. 

 
- Kot olimpijske športne panoge oziroma discipline kriteriji obravnavajo športne panoge 

oziroma discipline, ki so v uradnem sporedu naslednjih OI. Izjemoma kot olimpijske 
kriteriji upoštevajo tudi posamezne discipline olimpijskih športnih panog v mladinskih 
starostnih kategorijah, ki so prilagojene razvojni stopnji športnikov in so na programu 
mladinskih svetovnih prvenstev. 

 
- Športne panoge in discipline so razporejene v 4. skupine na podlagi metodologije MOK 

ter nadalje na podlagi njihove mednarodne razširjenosti. 
 
- Mednarodna razširjenost posamezne športne panoge se ugotovi na podlagi števila 

nacionalnih športnih organizacij včlanjenih v posamezno mednarodno športno federacijo 
(MŠF), ki gojijo posamezno športno panogo. Pri ugotavljanju razširjenosti posamezne 
panoge se upošteva uradne podatke MŠF. V kolikor podatkov ni možno pridobiti, se 
mednarodno razširjenost ugotovi na podlagi števila držav udeleženk zadnjih dveh 
svetovnih prvenstev v posamezni panogi. 
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- V 1. skupino so uvrščene športne panoge in discipline rednega programa OI, v njih se 
tekmuje do naslova olimpijskega prvaka zato športniki lahko pridobijo najvišji naziv - 
olimpijski razred. 

 
- V 2. skupino so uvrščene neolimpijske discipline olimpijskih panog in s strani MOK 

priznane športne panoge, ki izpolnjujejo kriterij mednarodne razširjenosti, ki je po pravilih 
MOK predpisan za uvrstitev na program olimpijskih iger oz. je število držav članic v 
posamezni mednarodni športni federaciji (MŠF), ki gojijo posamezno športno panogo 
večje ali enako številu 75 (velja za letne športe) oz. številu 25 (velja za zimske športe7). 

 
- V 3. skupino so uvrščene s strani MOK priznane športne panoge in discipline, ki ne 

izpolnjujejo kriterija mednarodne razširjenosti za uvrstitev v 2. skupino oz. je število 
članic MŠF, ki gojijo posamezno športno panogo manjše od števila 75 (velja za letne 
športe) oz števila 25 (velja za zimske športe). 

 
- V 4. skupino so uvrščene športne panoge ter discipline, ki jih priznava OKS vendar niso 

priznane s strani MOK. 
 
- Športniki so na podlagi dosežkov razvrščeni v posamezne razrede ob upoštevanju 

razdelitve športnih panog in disciplin v skupine. 
 
- Člani športnih združenj, kakor tudi člani panožnih športnih zvez, ki so v okviru trenutne 

razporeditve članstva OKS v skupini »Splošna ali strokovna športna združenja, kakor tudi 
nacionalne športne zveze, ki nimajo mednarodne povezave ali še niso članice mednarodne 
športne federacije« (4.2.5.) si statusa registriranega športnika do spremembe Pravil OKS 
oz. do določitve kaj so splošna ali strokovna športna združenja in kaj panožne športne 
zveze ne morejo pridobiti. 

 
 

                                                 
7 Zimski športi so tisti, ki v svoji izvorni obliki potekajo pozimi (na snegu ali ledu). 
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4.2. Razdelitev športnih panog in disciplin v skupine 

4.2.1. Skupina I. - KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV V VSEH RAZREDIH 
 

 
NPŠZ 

ŠPORTNA 
PANOGA/DISCIPLINA 

MŠF Članstvo 
MŠF 

1 Atletska zveza Slovenije skoki, teki, meti, hitra hoja, cestni teki 
– ol. discipline IAAF 211 

2 Badmintonska zveza Slovenije posamezno, dvojice IBF 115 
3 Boksarska zveza Slovenije ol. kategorije AIBA 202 

4 Gimnastična zveza Slovenije športna (mnogoboj, orodja), ritmična 
(mnogoboj, skupinske va je-mnogobj) 

FIG 126 

5 Hokejska zveza Slovenije hokej na ledu IIHF 63 
6 Jadralna zveza Slovenije olimpijski razredi ISAF 121 
7 Judo zveza Slovenije olimpijske kategorije IJF 187 
8 Kajakaška zveza Slovenije slalom, mirne vode ICF 118 
9 Kolesarska zveza Slovenije cestno, gorsko, dirkališčno UCI 159 
10 Konjeniška zveza Slovenije presk. ovir, dresura  FEI 131 
11 Košarkarska zveza Slovenije košarka FIBA 212 
12 Lokostrelska zveza Slovenije tarčno - ukrivljeni lok FITA 131 
13 Namizno teniška zveza Slovenije posamezno, dvojice ITTF 195 
14 Nogometna zveza Slovenije nogomet FIFA 204 
15 Odbojkarska zveza Slovenije odbojka, odbojka na mivki FIVB 218 
16 Plavalna zveza Slovenije 50m bazeni - ol. disc FINA 179 
17 Rokoborska zveza Slovenije GR in prosti slog  FILA 144 
18 Rokometna zveza Slovenije rokomet IHF 150 
19 Sabljaška zveza Slovenije ol. disc. FIE 108 

20 Sankaška zveza Slovenije umetne proge 
FIL-

LUGE 48 

21 Strelska zveza Slovenije ol. disc. ISSF 151 
akrobatsko, alpsko, nordijsko, 
deskanje – ol. discipline FIS 101 22 SZS - Smučarska zveza Slovenije 
biatlon IBU 62 

23 Taekwon-do zveza Slovenije ol. kategorije WTF 175 
24 Teniška zveza Slovenije posamezno, dvojice ITF 191 
25 Težko atletska zveza Slovenije dviganje uteži - ol. kategorije-skupno IWF 167 
26 Triatlonska zveza Slovenije triatlon ol. razdalja ITU 87 
27 Vaterpolska zveza Slovenije vaterpolo FINA 179 
28 Veslaška zveza Slovenije ol. discipline FISA 118 
29 Zveza drsalnih športov Slovenije umetnostno, kratke proge ISU 77 

baseball IBAF 113 30 Zveza za baseball in softball Slovenije 
softball ISF 125 

31 Zveza za hokej na travi Slovenije hokej na travi FIH 118 
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4.2.2. Skupina II. - KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV DO MEDNARODNEGA 
RAZREDA 

 
 NPŠZ ŠPORTNA 

PANOGA/DISCIPLINA MŠF Pridružene 
federacije 

Članstvo 
MŠF 

Članstvo / 
panoga 

teki, skoki, meti, hitra hoja, 
cestni teki - neol. discipline IAAF  211  1 Atletska zveza Slovenije 
kros   211 160 

2 Badmintonska zveza 
Slovenije badminton ekipno IBF  115  

bilijardni športi WCBS  194  3 Biljardna zveza 
Slovenije pool bilijard  WPA 77 77 

4 Bridge zveza Slovenije bridge WBF  125  

5 Gimnastična zveza 
Slovenije 

ritmična gimnastika -neol. 
discipline FIG  126  

6 Golf zveza Slovenije golf IGF  101  
7 Jadralna zveza Slovenije neolimpijski razredi ISAF  121  
8 Judo zveza Slovenije ekipno IJF  187  

9 Kajakaška zveza 
Slovenije 

divje vode slalom - ekipno, 
mirne vode - neolimpijske 
discipline 

ICF  118  

10 Karate zveza Slovenije karate WKF  172  
kegljaški športi FIQ  126  11 Kegljaška zveza 

Slovenije bowling  WTBA 100  

12 Kolesarska zveza 
Slovenije 

cestno (etapne dirke, ekipni 
kronometer, vzpon), gorsko 
(spust, 4x, maraton), dirkališčno 
- neolimpijske discipline 

UCI  159  

13 Lokostrelska zveza 
Slovenije tarčno - neolimpijske discipline FITA  131  

14 Namizno teniška zveza 
Slovenije ekipno, mešane dvojice ITTF  195  

15 Nogometna zveza 
Slovenije mali nogomet - futsal FIFA  204  

16 Planinska zveza 
Slovenije tekmovalno turno smučanje UIAA  92 25 

neolimpijske discipline FINA  179  17 Plavalna zveza Slovenije 
daljinsko plavanje FINA  179 105 

18 Plesna zveza Slovenije LA in ST plesi IDSF  79  
19 Rugby zveza Slovenije rugby 15, rugby 7 IRB  95  

20 Sabljaška zveza 
Slovenije neolimpijske discipline FIE  108  

21 Squash zveza Slovenije squash WSF  122  
22 Strelska zveza Slovenije neolimpijske discipline ISSF  151  

23 SZS – Smučarska zveza 
Slovenije  

alpsko, akrobatsko, nordijsko, 
deskanje -neolimpijske 
discipline 

FIS  101  

standardni, hitropotezni šah  156 24 Šahovska zveza 
Slovenije dopisni šah 

FIDE 
 

159 
80 

25 Taekwon-do zveza 
Slovenije neolimpijske discipline WTF  175  

26 Teniška zveza Slovenije ekipno, mešane dvojice ITF  191  

27 Težko atletska zveza 
Slovenije dviganje uteži - neol. discipline IWF  167  

28 Triatlonska zveza triatlon - neolimpijske razdalje, ITU  87  
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 NPŠZ ŠPORTNA 
PANOGA/DISCIPLINA MŠF Pridružene 

federacije 
Članstvo 

MŠF 
Članstvo / 

panoga 
Slovenije duatlon 

29 Veslaška zveza Slovenije neolimpijske discipline FISA  118  

30 Zveza kotalkarskih 
športov hitrostno rolanje FIRS  114 84 

31 Zveza za hokej na travi 
Slovenije dvoranski hokej FIH  118 90 
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4.2.3. Skupina III. - KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV DO DRŽAVNEGA RAZREDA 

 NPŠZ ŠPORTNA 
PANOGA/DISCIPLINA MŠF Pridružene 

federacije 
Članstvo 

MŠF 
Članstvo / 

panoga 
1 Atletska zveza Slovenije gorski tek IAAF WMRA 34 34 

motociklizem FIM  88  
cestno hitrostni 
motociklizem    41 

enduro    25 
motokros    59 

2 
 
 
 
 

Avto-moto zveza Slovenije 

spidvej    21 
balinarski športi CMSB  75  3 

 Balinarska zveza Slovenije 
balinanje  FIB 44 44 

4 Gimnastična zveza 
Slovenije športna aerobika FIG  126 61 

5 Hokejska zveza Slovenije in-line IIHF  63 28 
divje vode spust  118 32 6 

 Kajakaška zveza Slovenije 
maraton 

ICF 
 118 55 

7 Kegljaška zveza Slovenije kegljanje – 9 kegljev (slog 
klasik)  WNBA 23 17 

vzdržljivostno tekmovanje FEI  131 61 8 
 Konjeniška zveza Slovenije 

vožnja vpreg FEI  131 44 
akrobatsko letenje  95 38 
balonarstvo  95 57 
jadralno letenje  95 58 
jadralno padalstvo  95 43 
ultralahke naprave  95 54 
motorno letenje  95 51 
padalstvo  95 63 

9 
 
 
 
 
 
 
 

Letalska zveza Slovenije 

zmajarstvo 

FAI 

 95 56 
biatlon  131 10 
3D  131 6 
poljsko  131 35 
flight  131 ni podatka 

10 
 
 
 
 

Lokostrelska zveza 
Slovenije 

clout 

FITA 

 131 ni podatka 

11 Orientacijska zveza 
Slovenije orientacijski tek IOF  63 63 

planinstvo  92  
športno plezanje   70 

12 
 
 

Planinska zveza Slovenije 
tekmovalno ledno plezanje 

UIAA 
  13 

   79  13 
 Plesna zveza Slovenije 

akrobatski r'n'r 
IDSF 

WRRC 31 31 
14 Sankaška zveza Slovenije sankanje - naravne proge FIL-LUGE  48 21 

hitrostno potapljanje in 
plavanje s plavutmi  70 65 

podvodni lov  70 50 
potapljanje na dah  70 30 
podvodni hokej   70 35 

15 
 
 
 
 

Slovenska potapljaška 
zveza  

podvodna orientacija 

CMAS 

 70 22 

16 SZS - Smučarska zveza 
Slovenije telemark FIS  101 19 

17 Šahovska zveza Slovenije problemski šah FIDE  159 39 
18 Zveza kotalkarskih športov umetnostno kotalkanje FIRS  114 45 
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4.2.4. Skupina IV. - REGISTRIRANJE ŠPORTNIKOV 
 

 NPŠZ */ PŠZ ŠPORTNA PANOGA/DISCIPLINA MŠF Pridružene 
federacije 

1 Avto-moto zveza Slovenije karting FIA  
2 Fitnes zveza Slovenije fitnes, bodybuilding IFBB  
3 Floorball zveza Slovenije floorball IFF  
4 Go zveza go IGF  
5 Ju-jitsu ju-jitsu JJIF  

kikboks WAKO  6 Kick boxing zveza 
Slovenije kikboks IAKSA  

7 Rafting zveza Slovenije rafting IRF  
ribištvo CIPS  
sladkovodni športni ribolov  FIPS ED 
muharjenje  FIPS MOUCHE
kasting  FIPS CASTING

8 Ribiška zveza Slovenije 

kasting ICSF  

9 Slovenska univerzitetna 
športna zveza študentski šport8 FISU  

10 Strelska zveza Slovenije* samostrel IAU -
WCO  

11 Taekwon-do zveza 
Slovenije* taekwon-do ITF  

12 Triatlonska zveza 
Slovenije* ironman WTC  

13 Zveza društev kegljanja na 
ledu kegljanje na ledu IFE  

14 Zveza tradicionalnega 
karateja Slovenije tradicionalni karate ITKF  

15 Zveza za avtošport 
Slovenije AŠ 2005 

avtokros, cestno hitrostni avtomobilizem, gorsko 
hitrostni avtomobilizem, reli FIA  

16 Zveza za šport invalidov 
Slovenije šport invalidov9 IPC  

ribištvo CIPS  
17 Zveza za športni ribolov na 

morju Slovenije 
športni ribolov na morju  FIPS MER 

4.2.5. Splošna ali strokovna športna združenja, kakor tudi nacionalne športne zveze, 
ki nimajo mednarodne povezave ali še niso članice mednarodne športne 
federacije (Pravila OKS, člen 9. D) - REGISTRIRANJE ŠPORTNIKOV NI 
MOGOČE 

 
 ORGANIZACIJA PANOGA / DEJAVNOST 

1 Društvo športnih novinarjev Slovenije ŠPORTNO 
NOVINARSTVO 

2 Mednarodna športna zveza Alpe-Adria / 
3 Pikado zveza Slovenije PIKADO 
4 Tarok zveza Slovenije TAROK 
5 Twirling zveza Slovenije MAŽORET 

                                                 
8 Glej točko 2.3.1.2. alineja 4. 
9 Glej točko 2.3.1.2. alineja 4. 
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6 Savate zveza SLovenije SAVATE 
7 Slovenski nacionalni komite mednarodnih iger šolarjev ŠOLSKI ŠPORT 

8 Združenje za medicino dela, prometa in športa – slovensko zdravniško 
društvo ŠPORTNA MEDICINA 

9 Zveza tabornikov Slovenije TABORNIŠTVO 
10 Zveza navijaških in POM-PON skupin POM-PON 
 
 
4.3. Legenda uporabljenih kratic 
 
OI - olimpijske igre 
SP - svetovno prvenstvo 
EP - evropsko prvenstvo 
SR - svetovni rekord 
ER - evropski rekord 
SPO - svetovni pokal  
TVN - grand prix miting  - tekmovanje za veliko nagrado  
ETVN – evropski grand prix miting – evropsko tekmovanje za veliko nagrado 
SRL - svetovna rang lestvica  
ERL - evropska rang lestvica 
SI - sredozemske igre 
OFEM - olimpijski festival evropske mladine  
EKT I - evropska klubska tekmovanja prvega kakovostnega razreda 
EKT II - evropska klubska tekmovanja drugega kakovostnega razreda 
MT - mednarodno tekmovanje 
DP - državno prvenstvo 
DPP- državno pokalno prvenstvo 
DR - državni rekord 
 
 
 
4.4. Veljavne kvote števila članov posamezne ekipe v kolektivnih športnih panogah 
 

ŠPORTNA PANOGA OI SP EP EKT DP DPP 
baseball 24 24 20 20 20 20 
hokej na ledu 23 23 / 23 23 / 
hokej na travi 16 18 18 18 18 18 
hokej v dvorani / 12 12 / 12 12 
košarka 12 12 12 12 12 12 
nogomet 18 23 23 22 22 22 
mali nogomet / 14 14 / 14 / 
odbojka 12 12 12 12 12 12 
rokomet 15 16 16 16 16 16 
rugby / 30 22 22 22 / 
vaterpolo 13 13 15 15 15 15 
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KRITERIJI ZA KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV V 
POSAMEZNIH ŠPORTNIH PANOGAH 
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1. ATLETIKA                                                                                 
1.1. KROS 
 
Športnik olimpijskega 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 
SFA10  osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi posamezne discipline rednega 

programa OI 
SR  priznan rekord v disciplinah rednega programa OI 
ER  priznan rekord v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 
 uvrstitev v finale v skokih in metih 
  osvojeno 4. do 12. mesto za štafete 
SP  osvojeno 4. do 16. mesto 
 uvrstitev v finale v skokih in metih 

 osvojeno 4. do 12. mesto za štafete 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 

 osvojeno 1. do 4. mesto za štafete v neolimpijskih disciplinah 
EP  osvojeno 4. do 8. mesto 
 osvojeno 4. do 6. mesto za štafete 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto za štafete v neolimpijskih disciplinah 
SR priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
ER  priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto v disciplinah rednega programa OI na končni 

lestvici sezone 11 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
   
Športnik perspektivnega razreda   
    
EP ml.čl.  osvojeno 1. do 8. mesto 
  osvojeno 1. do 6. mesto za štafete 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto za štafete v neolimpijskih disciplinah 
ERL ml.čl. uvrstitev na 1. do 16. mesto v disciplinah rednega programa OI na končni 

lestvici sezone EAA 
ml. SP  osvojeno 1. do 16. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 uvrstitev v finale v skokih in metih 

 osvojeno 1. do 12. mesto v disciplinah rednega programa OI za štafete 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 

 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 

                                                 
10 SFA – svetovno finale v atletiki (World Athletics Final) 
11 končna lestvica sezone – zadnja objavljena lestvica pred SFA 
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ml. EP  osvojeno 1. do 8. mesto 
  osvojeno 1. do 6. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 
ml. SR priznan mladinski rekord  
ml. ER  priznan mladinski rekord  
ml. ERL  uvrstitev na 1. do 16. mesto v disciplinah rednega programa OI na končni 

lestvici sezone EAA 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto  
 osvojeno 1. do 4. mesto za štafete  
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne atletske federacije (IAAF ali EAA)   

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
atletske federacije (IAAF ali EAA) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 
DPP osvojeno 1. mesto  
DR priznan rekord 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
DP ml.čl. osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 

osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah v štafetah 
ml. MT  uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne atletske federacije (IAAF ali EAA),  

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne atletske federacije (IAAF ali EAA) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto ve neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 
ml. DPP osvojeno 1. mesto 
ml. DR priznan mladinski rekord 
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1.2. GORSKI TEK 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 

uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
atletske federacije (IAAF ali EAA) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 

uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne atletske federacije (IAAF ali EAA) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
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2. BADMINTON 
 
Športnik olimpijskega 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  osvojeno 4. do 16. mesto 
SP osvojeno 5. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
EP osvojeno 5. do 8. mesto  
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe  
TVN osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem glavnem turnirju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodne badmintonske federacije (IBF ali EBU) 
DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. mesto za ekipe  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem mladinskem glavnem 

turnirju, ki je v letnem koledarju Mednarodne badmintonske federacije (IBF 
ali EBU) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
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3. BALINANJE 
 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

 tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne balinarske federacije 
(FIB) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike, dvojice  
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
DR priznan rekord 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 
 mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
 balinarske federacije (FIB) 
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike in dvojice 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe  
ml. DR priznan mladinski rekord 
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4. BASEBALL 
 
Športnik olimpijskega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP sk. A osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI zmaga na tekmi 
SP zmaga na tekmi 
EP sk. A osvojeno 4. do 6. mesto 
EKT I12 osvojeno 1. do 4. mesto  
EKT II13 osvojeno 1. do 2. mesto  
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP zmaga na tekmi 
ml. EP sk. A osvojeno 1. do 6. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi  
EP sk. A zmaga na tekmi  
EP sk. B doseženi dve zmagi 
EKT I osvojeno 5. do 8. mesto  
EKT II osvojeno 3. do 4. mesto  
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. EP sk. A zmaga na tekmi 
ml. EP sk. B doseženi dve zmagi 
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 

                                                 
12 EKT I  – European Cup (Pokal državnih prvakov) 
13 EKT II – Cup Winners Cup (Pokal pokalnih prvakov)  
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5.  BILJARD  
 
5.1. POOL  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 5. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 5. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 3. mesto  
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne biljardne federacije 
(WPA ali EPBF) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne biljardne 
federacije (WPA ali EPBF) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
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6. BOKS 
 
Športnik olimpijskega 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  osvojeno 5. do 16. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
SP osvojeno 5. do 16. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
EP osvojeno 5. do 8. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodne boksarske federacije (AIBA ali EABA) 
DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki 

je v letnem koledarju Mednarodne boksarske federacije (AIBA ali EABA) 
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
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7. BOWLING  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto 
EP osvojeno 1. do 6. mesto 
 
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 uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne bowling federacije 
(WTBA) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za ekipe   
DR priznan rekord  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne bowling 
federacije (WTBA) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike  
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe  
ml. DR priznan mladinski rekord 
 
7.1. KEGLJANJE 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih  na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne kegljaške  federacije 
(WNBA) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike in dvojice 
 osvojeno 1. mesto za ekipe   
DR priznan rekord  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne kegljaške 
federacije (WNBA) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike in dvojice 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe  
ml. DR priznan mladinski rekord 
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8. BRIDGE 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto 
EP osvojeno 1. do 6. mesto 
 
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 uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne bridge federacije (WBF 
ali EBL) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne bridge 
fedearcije (WBF ali EBL) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
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9. DRSANJE  
9.1. UMETNOSTNO 
 
 
Športnik olimpijskega 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  osvojeno 4. do 16. mesto za posameznike 

 osvojeno 4. do 12. mesto za pare 
SP osvojeno 4. do 16. mesto za posameznike 
 osvojeno 4. do 12. mesto za pare  
EP osvojeno 4. do 8. mesto za posameznike 

 osvojeno 4. do 6. mesto za pare 
 

Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike 

 osvojeno 1. do 12. mesto za pare 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za pare 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne drsalne federacije (ISU) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne drsalne federacije (ISU) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah 
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9.2. KRATKE PROGE 
 
Športnik olimpijskega 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  osvojeno 4. do 12. mesto za posameznike 

 osvojeno 4. do 6. mesto za štafete 
SP osvojeno 4. do 12. mesto za posameznike 
 osvojeno 4. do 6. mesto za štafete  
EP osvojeno 4. do 8. mesto za posameznike 

 osvojeno 4. mesto za štafete 
 

Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto za posameznike 

 osvojeno 1. do 6. mesto za štafete 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za štafete 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne drsalne federacije (ISU) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne drsalne federacije (ISU) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah 
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10.  DVIGANJE UTEŽI 
 
Športnik olimpijskega 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 priznan rekord v disciplinah rednega programa OI 
ER priznan rekord v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega programa  
 
OI   osvojeno 4. do 16. mesto 
SP  osvojeno 4. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 
EP  osvojeno 4. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
SR priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
ER priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP  osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 
ml. EP  osvojeno 1. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
ml. SR priznan mladinski rekord 
ml. ER priznan mladinski rekord 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne federacije za dviganje uteži (IWF ali EWF) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
federacije za dviganje uteži (IWF ali EWF) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah 
DR priznan rekord 
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Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne federacije za dviganje uteži (IWF ali EWF) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne federacije za dviganje uteži (IWF ali EWF) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah 
ml. DR priznan mladinski rekord 
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11.  GIMNASTIKA 
11.1. ŠPORTNA 
11.2. RITMIČNA 
 
Športnik olimpijskega 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 
SPO  osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 

OI 
 
Športnik mednarodnega razreda     
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 
 osvojeno 4. do 12. mesto v mnogoboju ekip 
SP osvojeno 4. do 16. mesto 
 osvojeno 4. do 12. mesto v mnogoboju ekip rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
EP osvojeno 4. do 8. mesto 
 osvojeno 4. do 6. mesto v mnogoboju ekip rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe  
SPO  osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 

 OI    
SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SI osvojeno 1. do 3. mesto    
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v mnogoboju ekip – redni program OI 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne gimnastične federacije (FIG ali UEG) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
gimnastične federacije (FIG ali UEG) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
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DPP osvojeno 1. mesto za posameznike in ekipe  
 
Športnik mladinskega razreda  
  
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne gimnastične federacije (FIG ali UEG) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne gimnastične federacije (FIG ali UEG) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 

 
11.3. ŠPORTNA AEROBIKA 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne gimnastične federacije 
(FIG ali UEG) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
  
Športnik mladinskega razreda  
  
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne gimnastične 
federacije (FIG ali UEG) 

ml. DP  osvojeno 1. do 3. mesto 
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12.  GOLF 
 
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 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne golf federacije (IGF ali 
EGA) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne golf 
 federacije (IGF ali EGA) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe  
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13.  HOKEJ NA LEDU 
 
Športnik olimpijskega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI zmaga na tekmi 
SP zmaga na tekmi  
EKT I14 osvojeno 1. do 6. mesto  
EKT II15 osvojeno 1. do 4. mesto  
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP zmaga na tekmi 
OFEM osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
SP zmaga na tekmi 
SP I. div. zmaga na tekmi 
SP II. div. doseženi dve zmagi 
EKT II. osvojeno 5. do 8. mesto  
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  

 
ml. SP I. div. zmaga na tekmi 
ml. SP II. div. doseženi dve zmagi  
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
13.1. IN LINE HOKEJ 
 
Športnik državnega razreda  
 
SP zmaga na tekmi 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  

 
ml. SP zmaga na tekmi 
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
                                                 
14 EKT I – European Champions Cup (Evropski pokal prvakov) 
15 EKT II – Continental Cup (Kontinentalni pokal) 
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14.  HOKEJ NA TRAVI 
 
Športnik olimpijskega razreda 
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI zmaga na tekmi 
SP zmaga na tekmi  
EP uvrstitev v 2. krog  
EKT I16 osvojeno 1. do 5. mesto  
EKT II17 osvojeno 1. do 4. mesto  
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
SP ml.čl. zmaga na tekmi  
EP ml.čl. uvrstitev v 2. krog 
ml. EP uvrstitev v 2. krog 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
EP zmaga na tekmi 
EP div. B18 zmaga na tekmi 
EP div. C19 doseženi dve zmagi 
EKT I osvojeno 7. mesto  
EKT II osvojeno 5. mesto  
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
EP ml.čl. zmaga na tekmi 
EP ml.čl. div. B zmaga na tekmi 
EP ml.čl. div. C doseženi dve zmagi 
ml. SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
ml. EP zmaga na tekmi 
ml. EP div. B  zmaga na tekmi 
ml. EP div. C doseženi dve zmagi 
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 

                                                 
16 EKT I  – European Hockey Cup (Pokal državnih prvakov) 
17 EKT II – European Hockey Cup Winners Cup (Pokal pokalnih prvakov) 
18 EP div. B – European Trophy 
19 EP div. C – European Challenge 
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14.1. DVORANSKI HOKEJ 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 5. mesto 
EP div. A osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 5. mesto 
ml. EP div. A osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
EP div. A zmaga na tekmi 
EP div. B doseženi dve zmagi 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
ml. EP div. A  zmaga na tekmi 
ml. EP div. B doseženi dve zmagi 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
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15.  JADRANJE  
 
Športnik olimpijskega 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  osvojeno 4. do 16. mesto 
SP osvojeno 4. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 
EP osvojeno 4. do 8. mesto  
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
Regate 1. raz20.  osvojeno 1. do 8. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 

OI 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto 
 
Športnik državnega razreda   
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne jadralne federacije (ISAF) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
jadralne federacije (ISAF) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne jadralne 
federacije (ISAF) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto 

                                                 
20 Regate 1. razreda: Medemblik, Hyeres, Kiel 
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16.  JUDO 
 
Športnik olimpijskega 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  osvojeno 5. do 9. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
SP osvojeno 5. do 9. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
EP osvojeno 5. do 7. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 
 osvojeno 1. do 2. mesto za ekipe  
Super A turnir osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
EP ml.čl. osvojeno 1. do 7. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 
ml. SP osvojeno 1. do 9. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
ml. EP osvojeno 1. do 7. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 
OFEM osvojeno 1. do 5. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodne judo federacije (IJF ali EJU) 
DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
MT ml.čl.  doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem mlajšem članskem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne judo federacije (IJF ali 
EJU) 

DP ml.čl. osvojeno 1. do 5. mesto 
ml. MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki 

je v letnem koledarju Mednarodne judo federacije (IJF ali EJU) 
ml. DP osvojeno 1. do 5. mesto za posameznike 
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17.  KAJAK-KANU  
17.1. DIVJE VODE SLALOM 
 
Športnik olimpijskega 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 
SPO osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI   osvojeno 4. do 16. mesto za posameznike 
 osvojeno 4. do 12. mesto za dvojce 
SP  osvojeno 4. do 16. mesto za posameznike 
 osvojeno 4. do 12. mesto za dvojce  
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
EP osvojeno 4. do 8 mesto 
 osvojeno 4. do 6. mesto za dvojce 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
SPO  osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi posamezne discipline rednega 

programa OI 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
 OI 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
EP ml.čl.  osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za dvojce 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
ml. SP  osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 12. mesto za dvojce  
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za dvojce 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne kajakaške federacije (ICF ali ECA) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
kajakaške federacije (ICF ali ECA) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
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 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike, dvojce 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
DP ml.čl. osvojeno 1. do 3. mesto 

osvojeno 4. do 6. mesto v kolikor je to uvrstitev v prvo tretjino (1. 1/3) 
uvrščenih v disciplinah rednega programa OI 

ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 
programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne kajakaške federacije (ICF ali ECA) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne kajakaške federacije (ICF ali ECA) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike, dvojce 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
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17.2. DIVJE VODE SPUST 
17.3. MARATON 
 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 

uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
kajakaške federacije (ICF ali ECA) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike, dvojce 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
DP ml.čl. osvojeno 1. do 3. mesto 

osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 

uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne kajakaške federacije (ICF ali ECA) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike, dvojce 
  osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
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17.4. MIRNE VODE 
 
Športnik olimpijskega 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 
SPO osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI  
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI   osvojeno 4. do 12. mesto 
SP  osvojeno 4. do 12. mesto 

osvojeno 1. do 9. mesto v neolimpijskih disciplinah 
EP osvojeno 4. do 9. mesto 

 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi posamezne discipline rednega 

programa OI 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
 OI 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
EP ml.čl. osvojeno 1. do 9. mesto 

osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
ml. SP  osvojeno 1. do 12. mesto 
 osvojeno 1. do 9. mesto v neolimpijskih disciplinah 
ml. EP osvojeno 1. do 9. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne kajakaške  federacije (ICF ali ECA) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
kajakaške federacije (ICF ali ECA) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah 
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Športnik mladinskega razreda  
 
DP ml.čl. osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne kajakaške federacije (ICF ali ECA) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne kajakaške federacije (ICF ali ECA) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah 
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18.  KARATE 
 
Športnik mednarodnega razreda   
 
SP osvojeno 1. do 7. mesto za posameznike 

osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe  
EP  osvojeno 1. do 5. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 3. mesto za ekipe 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 7. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 5. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 3. mesto za ekipe 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi oziroma uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih na 

uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
karate federacije (WKF ali EKF)  

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike  
 osvojeno 1. mesto ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT doseženi dve zmagi oziroma uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih na 

uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne karate federacije (WKF ali EKF)  

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
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19. KOLESARSTVO 
19.1. CESTNE DIRKE 
  
Športnik olimpijskega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
Pro Tour  osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi za posameznike 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 
SP osvojeno 4. do 16. mesto v disciplinah rednega programa OI 
Pro Tour osvojeno 4. do 32. mesto v končni uvrstitvi za posameznike 

osvojeno 1. do 6. mesto v končni uvrstitvi na posamezni dirki za 
posameznike 
osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni etapi za posameznike, ki so končali 
celotno dirko 

SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
SP ml.čl. osvojeno 1. do 16. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP ml.čl. osvojeno 1. do 8. mesto v disciplinah rednega programa OI 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto v disciplinah rednega programa OI 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne kolesarske federacije (UCI) 
 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
kolesarske federacije (UCI) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
 
Športnik  mladinskega razreda  
 
DP ml.čl., ml. osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
MT ml.čl., ml. uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju mlajših članov 
(mladincev), ki je v letnem koledarju Mednarodne kolesarske federacije 
(UCI) 
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 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju mlajših članov (mladincev), ki je v 
letnem koledarju Mednarodne kolesarske federacije (UCI) 

 
19.2. DIRKALIŠČNO KOLESARSTVO 
 
Športnik olimpijskega 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 priznan rekord v disciplinah rednega programa OI 
ER priznan rekord v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 12. mesto za posameznike 

osvojeno 4. do 8. mesto za ekipe 
SP  osvojeno 4. do 12. mesto za posameznike 

osvojeno 4. do 8. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike  
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
EP osvojeno 4. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 4. do 6. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
SPO osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
 OI za posameznike 

osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
OI za ekipe 

SR priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
ER priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 

Športnik  perspektivnega razreda  
 
SP ml.čl. osvojeno 1. do 12. mesto za posameznike 

osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike  
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
EP ml.čl. osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto za posameznike 

osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
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 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
ml. SR priznan rekord 
ml. ER priznan rekord 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto 
 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne kolesarske federacije (UCI) 
 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
kolesarske federacije (UCI) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
DR priznan rekord 
 
Športnik  mladinskega razreda  
 
DP ml.čl., ml. osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
MT ml.čl., ml. uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradni mednarodni tekmi, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne kolesarske federacije 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
 uradni mednarodni tekmi, ki je v letnem koledarju Mednarodne kolesarske 

federacije 
ml. DR priznan rekord 
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19.3. GORSKO KOLESARSTVO 
         
Športnik olimpijskega 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   
SPO osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 
Športnik mednarodnega razreda         
         
OI   osvojeno 4. do 16. mesto    
SP  osvojeno 4. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe  
EP  osvojeno 4. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe  
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni dirki v disciplinah rednega programa 
 OI 
SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto v disciplinah rednega programa OI 
  
Športnik perspektivnega razreda   
   
SP ml.čl.  osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
EP ml.čl.  osvojeno 1. do 8. mesto v kolikor je to uvrstitev v prve tri četrtine (1. ¾) 

vrščenih 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe  
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe  
 
Športnik državnega razreda   
   
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne kolesarske federacije (UCI) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
kolesarske federacije (UCI) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
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 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda   
  
DP ml.čl., ml. osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
MT ml.čl., ml. uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mlajšem članskem (mladinskem) 
tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne kolesarske federacije 
(UCI) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mlajšem članskem (mladinskem) tekmovanju, ki je 
v letnem koledarju Mednarodne kolesarske federacije (UCI) 
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20. KONJENIŠTVO 
20.1. PRESKAKOVANJE OVIR  
20.2. DRESURNO JAHANJE 
 
Športnik olimpijskega 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 
SPO  osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 

OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 
SP osvojeno 4. do 16. mesto 
 osvojeno 4. do 8. mesto za ekipe 
EP osvojeno 4. do 8. mesto 
 osvojeno 4. do 6. mesto za ekipe 
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa
 OI 

osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni  tekmi v disciplinah rednega 
programa OI 

SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne konjeniške federacije (FEI) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
DPP osvojeno 1. mesto v končni uvrstitvi 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne konjeniške federacije federacije (FEI) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
ml. DPP osvojeno 1. mesto v končni uvrstitvi 
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20.3. VZDRŽLJIVOSTNO TEKMOVANJE 
20.4. VOŽNJA VPREG 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne konjeniške federacije 
(FEI) 

DP  osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne konjeniške 
federacije (FEI) 

ml. DP  osvojeno 1. do 3. mesto 
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21. KOŠARKA 
 
Športnik olimpijskega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI zmaga na tekmi  
SP zmaga na tekmi  
EP uvrstitev v 2. krog   
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
EKT I21. osvojeno 1. do 8. mesto  
EKT II22. osvojeno 1. do 4. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
SP ml.čl. zmaga na tekmi  
EP ml.čl. div. A uvrstitev v 2. krog  
ml. SP zmaga na tekmi 
ml. EP div. A uvrstitev v 2. krog  
OFEM osvojeno 1. do 3. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
EP zmaga na tekmi 
EP div. A zmaga na tekmi 
EP div. B doseženi dve zmagi 
SI zmaga na tekmi 
EKT I. osvojeno 9. do 16. mesto  
EKT II. osvojeno 5. do 8. mesto  
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
DPP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
EP ml.čl.div. A,Bzmaga na tekmi 
ml. EP div. A, B zmaga na tekmi 
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto  

                                                 
21 EKT I – Euroleague (Evroliga) za moške in FIBA Europe League za ženske 
22 EKT II – FIBA Cup za moške in ženske 
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22. KOTALKANJE 
22.1. HITROSTNO ROLANJE 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. za štafete 
EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. za štafete 
SR priznan rekord 
  
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 

osvojeno 1. do 4. za štafete 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. za štafete 
ml. SR priznan rekord 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije kotalkarskih 
športov (FIRS ali CERS) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za 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 kotalkarskih športov (FIRS ali CERS) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za štafete 
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22.2.  UMETNOSTNO KOTALKANJE 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije kotalkarskih 
športov (FIRS ali CERS) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike in pare 
 
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 kotalkarskih športov (FIRS ali CERS) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike in pare 
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23. LETALSTVO 
23.1. AKROBATSKO LETENJE 
23.2. BALONARSTVO 
23.3. JADRALNO LETENJE 
23.4. JADRALNO PADALSTVO 
23.5. ULTRALAHKE NAPRAVE 
23.6. MOTORNO LETENJE 
23.7. PADALSTVO 
23.8. ZMAJARSTVO 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne letalske federacije (FAI) 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne letalske 
federacije (FAI) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
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24.  LOKOSTRELSTVO 
24.1. TARČNO 
 
Športnik olimpijskega 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 priznan rekord v disciplinah rednega programa OI 
ER priznan rekord v disciplinah rednega programa OI 
 

Športnik mednarodnega razreda  
 
OI   osvojeno 4. do 16. mesto za posameznike 

 osvojeno 4. do 12. mesto za ekipe 
SP  osvojeno 4. do 16. mesto za posameznike 

osvojeno 4. do 12. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike  
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe  
EP  osvojeno 4. do 8. mesto za posameznike 

osvojeno 4. do 6. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike  
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
ETVN  osvojeno 1. do 3. mesto v skupni uvrstitvi v disciplinah rednega prog. OI 
SR priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
ER priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 

Športnik perspektivnega razreda  
 

ml. SP  osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike 
osvojeno 1. do 12. mesto za ekipe 

 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
ml. EP  osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 

osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike  
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
ml. SR priznan mladinski rekord 
ml. ER priznan mladinski rekord 
 

 
Športnik državnega razreda  
 

MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 
programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne lokostrelske federacije (FITA ali EMAU) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
lokostrelske federacije (FITA ali EMAU) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
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 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
DR priznan rekord 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne lokostrelske federacije (FITA ali EMAU) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne lokostrelske federacije (FITA ali EMAU) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 

ml. DR priznan rekord 
 
 
24.2. POLJSKO  
24.3. 3-D 
24.4. FLIGHT 
24.5. CLOUT 
24.6. BIATLON 
 
Športnik državnega razreda  
 

MT  uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih na uradnem mednarodnem 
tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne lokostrelske federacije 
(FITA ali EMAU) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
DR priznan rekord 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne lokostrelske 
federacije (FITA ali EMAU) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike 
osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 

ml. DR priznan rekord 
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25.  MOTOCIKLIZEM 
25.1. CESTNO-HITROSTNI 
25.2. ENDURO 
25.3. MOTOKROS 
25.4. SPIDVEJ 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni dirki, ki
 je v letnem koledarju Mednarodne federacije za motošport (FIM ali UEM) 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradni mednarodni mladinski 

dirki , ki je v letnem koledarju Mednarodne fedearcije za motošport (FIM ali 
UEM) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
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26.  NAMIZNI TENIS 
 
Športnik olimpijskega 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  
Pro tour osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 
SP osvojeno 5. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto za mešane dvojice in ekipe 
EP osvojeno 5. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 3. mesto za mešane dvojice in ekipe 
Pro tour osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
 OI 
EV.TOP turnir osvojeno 1. do 8. mesto 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
SRL  uvrstitev na 1. do 32. mesto na lestvici ITTF v disciplinah rednega programa 

OI 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto za mešane dvojice in ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 3. mesto za mešane dvojice in ekipe 
ml. EV.TOP tur. osvojeno 1. do 8. mesto 
ml. SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto na lestvici ITTF v mladinski kategoriji 
OFEM osvojeno 1. do 8. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem glavnem turnirju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodne namiznoteniške federacije (ITTF ali ETTU) 
DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za mešane dvojice 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda        
 
ml. MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem mladinskem glavnem 

turnirju, ki je v letnem koledarju Mednarodne namiznoteniške federacije 
(ITTF ali ETTU) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe  
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27.  NOGOMET  
 
Športnik olimpijskega razreda 
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI zmaga na tekmi 
SP zmaga na tekmi 
EP uvrstitev v 2. krog 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
EKT I23 osvojeno 1. do 8. mesto 
EKT II24 osvojeno 1. do 4. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
EP ml.čl. zmaga na tekmi 
ml. SP zmaga na tekmi 
ml. EP zmaga na tekmi 
OFEM osvojeno 1. do 3. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
EP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
SI zmaga na prvenstveni tekmi 
EKT I osvojeno 9. do 16. mesto 
EKT II osvojeno 5. do 8. mesto 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
DPP osvojeno 1. mesto  
 
Športnik mladinskega razreda  
 
EP ml.čl. zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
ml. SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
ml. EP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 

                                                 
23 EKT I - Champions League (Liga prvakov), UEFA Women's Cup 
24 EKT II – UEFA Cup (Pokal UEFA) 
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27.1. MALI NOGOMET (FUTSAL) 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto 
EP osvojeno 1. do 4. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
EP zmaga na tekmi 
DP osvojeno 1. mesto  
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28. ODBOJKA 
 
Športnik olimpijskega razreda        
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto       
SP osvojeno 1. do 3. mesto       
EP osvojeno 1. do 3. mesto       
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI zmaga na tekmi  
SP zmaga na tekmi  
EP uvrstitev v 2. krog  
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
EKT I25 osvojeno 1. do 8. mesto 
EKT II26 osvojeno 1. do 4. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP zmaga na tekmi  
ml. EP uvrstitev v 2. krog  
OFEM osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
EP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
SI zmaga na tekmi 
EKT I osvojeno 9. do 16. mesto 
EKT II osvojeno 5. do 8. mesto 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
DPP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
ml. EP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
  

                                                 
25 EKT I – Champions League (Liga prvakov) 
26 EKT II – Top Teams Cup (Pokal »Top teams«) 
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28.1. ODBOJKA NA MIVKI 
 
Športnik olimpijskega razreda        
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto       
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto       
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 
SP osvojeno 4. do 16. mesto 
EP osvojeno 4. do 8. mesto 
SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto na končni lestvici sezone 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
SP ml.čl.  osvojeno 1. do 16. mesto 
EP ml.čl.  osvojeno 1. do 8. mesto 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem glavnem turnirju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodne odbojkarske federacije (FIVB ali CEV) 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
  
Športnik mladinskega razreda  
 
DP ml.čl.,ml. osvojeno 1. do 3. mesto 
MT ml.čl., ml. doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem mladinskem glavnem 

turnirju, ki je v letnem koledarju Mednarodne odbojkarske federacije (FIVB 
ali CEV) 
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29. ORIENTACIJA 
29.1. ORIENTACIJSKI TEK 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije za podvodne 
športe (IOF) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za štafete 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije za 
podvodne športe (IOF) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za štafete  
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30. PLANINSTVO 
30.1. TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE 
  
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 6. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne planinske federacije 
(UIAA) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne planinske 
federacije (UIAA) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
 
30.2. TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE 
30.3. ŠPORTNO PLEZANJE 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne planinske federacije 
(UIAA) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne planinske 
federacije (UIAA) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
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31. PLAVANJE 
31.1. DALJINSKO PLAVANJE 
 
Športnik olimpijskega 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 priznan rekord v disciplinah rednega programa OI 
ER priznan rekord v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 

osvojeno 4. do 12. mesto za štafete 
SP  osvojeno 4. do 16. mesto  

osvojeno 4. do 12. mesto za štafete 
 osvojeno 1. do 8 mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 

osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 
EP osvojeno 4. do 8. mesto 
 osvojeno 4. do 6. mesto za štafete 

osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 

SR priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
ER priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. EP  osvojeno 1. do 8 mesto  

 osvojeno 1. do 6. mesto za štafete 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 
ml. SR priznan mladinski rekord 
ml. ER priznan mladinski rekord 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za štafete 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne plavalne federacije (FINA ali LEN) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
plavalne federacije (FINA ali LEN) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 
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DR priznan rekord 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne plavalne federacije (FINA ali LEN) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne plavalne federacije (FINA ali LEN) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 
ml. DR priznan mladinski rekord  
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32. PLES 
32.1. STANDARDNI IN LATINSKO AMERIŠKI PLESI 
 
 
Športnik mednarodnega razreda    
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto 
EP osvojeno 1. do 6. mesto 
 
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 uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne plesne federacije (IDSF) 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne plesne 
federacije (IDSF) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
32.2. AKROBATSKI ROCK AND ROLL 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne R'n'R federacije (WRRC) 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne R'n'R 
federacije (WRRC) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
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33. POTAPLJANJE 
33.1. HITROSTNO POTAPLJANJE IN PLAVANJE S PLAVUTMI 
33.2. POTAPLJANJE NA DAH 
33.3. PODVODNA ORIENTACIJA 
33.4. PODVODNI LOV 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije za podvodne 
športe (CMAS) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za štafete 
DR priznan rekord 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije za 
podvodne športe (CMAS) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za štafete  
ml. DR priznan mladinski rekord 
 
 
33.5. PODVODNI HOKEJ 
 
Športnik državnega razreda  
 
SP  zmaga na tekmi 
EP doseženi dve zmagi 
DP osvojeno 1. mesto  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. SP zmaga na tekmi 
ml. EP doseženi dve zmagi 
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
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34.  ROKOBORBA 
34.1. GRŠKO RIMSKI SLOG 
34.2. PROSTI SLOG 
 
Športnik olimpijskega 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  osvojeno 4. do 16. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
 osvojeno 4. do 8. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga za ženske 
SP osvojeno 4. do 16. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
 osvojeno 4. do 8. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga za ženske 
EP osvojeno 4. do 8. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 
 osvojeno 4. do 6. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi za ženske 
TVN  osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 

 OI 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
 osvojeno 1. do 8. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga za ženske 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 
 osvojeno 1. do 6. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi za ženske 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju  Mednarodne rokoborske federacije (FILA) 
DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike 
 
Športnik  mladinskega razreda       
 
ml. SP dosežena zmaga 
ml. EP dosežena zmaga 
ml. MT  doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki 

je v letnem koledarju Mednarodne rokoborske federacije (FILA) 
ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto 



84 

35. ROKOMET  
 
Športnik olimpijskega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI zmaga na tekmi  
SP zmaga na tekmi 
EP uvrstitev v 2. krog  
SI osvojeno 1. do 3. mesto  
EKT I27 osvojeno 1. do 8. mesto 
EKT II28 osvojeno 1. do 4. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP zmaga na tekmi 
ml. EP uvrstitev v 2. krog 
OFEM osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
EP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
SI zmaga na tekmi 
EKT I. osvojeno 9. do 16. mesto 
EKT II. osvojeno 5. do 8. mesto 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto   
DPP osvojeno 1. mesto   
 
Športnik mladinskega razreda    
 
ml. SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi  
ml. EP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 

                                                 
27 EKT I – Champions League (Liga prvakov) 
28 EKT II – Cup Winners Cup (Pokal pokalnih prvakov) 
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36. RUGBY 
36.1. RUGBY  7 
 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto 
EP div. I osvojeno 1. do 4. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto 
ml. EP div. I osvojeno 1. do 4. mesto 
 
Športnik državnega razreda  
 
SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
EP div. I zmaga na tekmi 
EP div. II doseženi dve zmagi 
DP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
ml. EP  zmaga na tekmi  
ml. DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
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37. SABLJANJE 
 
Športnik olimpijskega 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 
SPO osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 
 osvojeno 4. do 6. mesto za ekipe 
SP osvojeno 4. do 16. mesto 
 osvojeno 4. do 8. mesto za ekipe 

osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
EP osvojeno 4. do 8. mesto 
 osvojeno 4. do 6. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega prog. OI 

osvojeno 4. do 8. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega prog. OI za 
ekipe 

 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega prog. OI 
osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega prog. OI 
za ekipe 

SI osvojeno 1. do 3. mesto 
SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto na končni lestvici sezone 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradni mednarodni tekmi državne reprezentance, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne sabljaške federacije (FIE ali CEE) 
 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradni mednarodni tekmi državne reprezentance, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne sabljaške federacije (FIE ali CEE) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
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Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradni mednarodni tekmi mladinske državne reprezentance, 
ki je v letnem koledarju Mednarodne sabljaške federacije (FIE ali CEE) 
 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradni mednarodni tekmi mladinske državne reprezentance, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne sabljaške federacije (FIE ali CEE)  

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
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38. SANKANJE 
38.1. UMETNE PROGE 
 
Športnik olimpijskega 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  
SPO osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI  
 
Športnik mednarodnega razreda   
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SP osvojeno 4. do 16. mesto v disciplinah rednega programa OI 
EP osvojeno 4. do 8. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 

osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
OI 

  
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne sankaške federacije (FIL) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT  uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne sankaške federacije (FIL) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto 
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38.2. NARAVNE PROGE 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne sankaške federacije (FIL) 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju sankaške federacije (FIL) 
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 
 



90 

39. SMUČANJE 
39.1. AKROBATSKO   
   
Športnik olimpijskega razreda   
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto  
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
SPO osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa
 OI 
 
Športnik mednarodnega razreda   
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto  
SP osvojeno 4. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah  
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI  
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah  
  

Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju  Mednarodne smučarske federacije (FIS) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju  Mednarodne 
smučarske federacije (FIS) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju  Mednarodne smučarske federacije (FIS) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne smučarske federacije (FIS) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah  
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39.2. ALPSKO  
 
Športnik olimpijskega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SPO osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin rednega 

programa OI  ali skupno 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 
SP osvojeno 4. do 16. mesto 
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin ali skupno 

osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
OI 

SRL  uvrstitev na 1. do 32. mesto v disciplinah rednega programa OI na končni 
lestvici sezone 

 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
ml. SRL  uvrstitev na 1. do 32. mesto v disciplinah rednega programa OI na končni 

lestvici sezone 
OFEM osvojeno 1. do 8. mesto v disciplinah rednega programa OI 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne smučarske federacije 
(FIS) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne smučarske 
federacije (FIS) 

ml. DP  osvojeno 1. do 6. mesto 
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39.3. BIATLON 
  
Športnik olimpijskega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SPO  osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 

OI  ali skupno 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto za posameznike 

 osvojeno 4. do 8. mesto za štafete 
SP  osvojeno 4. do 16. mesto za posameznike 

osvojeno 4. do 8. mesto za štafete 
EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi za posameznike v disciplinah 

rednega programa OI  ali skupno 
 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 

 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP  osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike 

 osvojeno 1. do 8. mesto za štafete 
ml. EP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
OFEM osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 3. mesto za štafete 
  
Športnik državnega razreda   
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne biatlonske federacije (IBU) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
   
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT  uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne biatlonske federacije (IBU) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
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39.4. DESKANJE   
   
Športnik olimpijskega razreda   
   
OI osvojeno 1. do 3. mesto  
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
SPO  osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 

OI 
   
Športnik mednarodnega razreda   
   
OI  osvojeno 4. do 16. mesto  
SP osvojeno 4. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah  
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega 
 programa OI  

osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
OI  

SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto v disciplinah rednega programa OI   
 
Športnik perspektivnega razreda   
   
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah  
ml. SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto v disciplinah rednega programa OI 
OFEM osvojeno 1. do 8. mesto v disciplinah rednega programa OI  
   
Športnik državnega razreda   
   
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne smučarske federacije (FIS) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
smučarske federacije (FIS) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 
Športnik mladinskega razreda   
   
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju  Mednarodne smučarske federacije (FIS) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne smučarske federacije (FIS)  

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah  
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39.5. SMUČARSKI SKOKI  
39.6. NORDIJSKA KOMBINACIJA 
 
Športnik olimpijskega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SPO  osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 

osvojeno 4. do 8. mesto za ekipe 
SP osvojeno 4. do 16. mesto 

osvojeno 4. do 8. mesto za ekipe 
osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 

 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi 

 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega prog. OI 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 

osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne smučarske federacije (FIS) 
 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
smučarske federacije (FIS) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v koledarju Mednarodne smučarske 
 federacije (FIS) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 

 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe  
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39.7. TEK NA SMUČEH  
  
Športnik olimpijskega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
SPO osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi posameznih disciplin ali skupno 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 

osvojeno 4. do 8. mesto za štafete 
SP osvojeno 4. do 16. mesto 

osvojeno 4. do 8. mesto za štafete 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 

OI ali skupno za posameznike 
 osvojeno 4. do 6. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 

OI ali za štafete 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
OI za posameznike 
osvojeno 1. do 3. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
OI za štafete 

 
Športnik perspektivnega razreda 
  
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 

osvojeno 1. do 8. mesto za štafete 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 
OFEM osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. do 4. mesto za štafete 
  
Športnik državnega razreda       
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju  Mednarodne smučarske federacije (FIS) 
 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju  Mednarodne 
smučarske federacije (FIS) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 
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Športnik mladinskega razreda       
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne smučarske 
federacije (FIS) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju  
Mednarodne smučarske federacije (FIS) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za štafete 
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39.8. TELEMARK  
   
Športnik državnega razreda   
   
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne smučarske federacije 
(FIS) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
   
Športnik mladinskega razreda   
   
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne smučarske 
federacije (FIS) 

ml. DP  osvojeno 1. do 3. mesto 
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40. STRELSTVO 
 
Športnik olimpijskega 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  
SPO osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
SR priznan rekord v disciplinah rednega programa OI  
ER priznan rekord v disciplinah rednega programa OI  
 
Športnik mednarodnega razreda   
 
OI   osvojeno 4. do 16. mesto  
SP osvojeno 4. do 16. mesto 

osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike  
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
EP osvojeno 4. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike  
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitivi v disciplinah rednega programa 
 OI 

osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
OI 

SR priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
ER priznan rekord v neolimpijskih disciplinah 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 

osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike  
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike  
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
ml. SR priznan mladinski rekord  
ml. ER priznan mladinski rekord 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne strelske federacije (ISSF ali ESC) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
strelske federacije (ISSF ali ESC) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
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 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
DR priznan rekord v disciplinah posameznikov 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju  Mednarodne strelske federacije (ISSF ali ESC) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne strelske federacije (ISSF ali ESC) 

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike  
osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 

ml. DR priznan mladinski rekord v disciplinah posameznikov 
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41. SQUASH 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
SP osvojeno 1. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 4 mesto za dvojice in ekipe 
EP osvojeno 1. do 6. mesto 
 osvojeno 1. do 3. mesto za dvojice in ekipe 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 4 mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 6. mesto 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne squash federacije (WSF 
ali ESF) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne squash 
federacije (WSF ali ESF) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
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42. ŠAH 
42.1. STANDARDNI 
42.2. HITROPOTEZNI (POSPEŠENI) 
42.3. DOPISNI 
 
Športnik mednarodnega razreda     
 
OI (FIDE) osvojeno 1. do 8. mesto 
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  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

 turnirju, ki je v letnem koledarju Mednarodne šahovske federacije (FIDE ali 
ECU) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

 mladinskem turnirju, ki je v letnem koledarju Mednarodne šahovske 
federacije (FIDE ali ECU) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
 
 
42.4. PROBLEMSKI ŠAH 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

 turnirju, ki je v letnem koledarju Mednarodne šahovske federacije (FIDE ali 
ECU) 

DP osvojeno 1. ali 2. mesto 
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Športnik mladinskega razreda   
 
ml. MT  uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

 mladinskem turnirju, ki je v letnem koledarju Mednarodne šahovske 
federacije (FIDE ali ECU) 

ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
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43. TAEKWON-DO 
 
 
Športnik olimpijskega 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 osvojeno 4. do 9. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
SP osvojeno 5. do 16. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
 osvojeno 1. do 8. mesto za neolimpijske discipline  
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe  
EP osvojeno 5. do 8. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 
 osvojeno 1. do 6. mesto za neolimpijske discipline  
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe  
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto, v kolikor je bila dosežena ena zmaga 
 osvojeno 1. do 8. mesto za neolimpijske discipline 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 
 osvojeno 1. do 6. mesto za neolimpijske discipline 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi v disciplinah rednega programa OI na uradnem 

mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne taekwon-
do federacije (WTF ali ETU) 
 doseženi dve zmagi oziroma uvrstitev v prvo polovico (1.1/2) uvrščenih v 
neolimpijskih disciplinah na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju Mednarodne taekwon-do federacije (WTF ali ETU) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik  mladinskega razreda       
 
ml. MT doseženi dve zmagi v disciplinah rednega programa OI na uradnem 

mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne taekwon-do federacije (WTF ali ETU) 

 doseženi dve zmagi oziroma uvrstitev v prvo polovico (1.1/2) uvrščenih v 
neolimpijskih disciplinah na uradnem mednarodnem mladinskem 
tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne taekwon-do federacije 
(WTF ali ETU) 
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ml. DP osvojeno 1. do 5. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
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44. TENIS 
 
Športnik olimpijskega razreda  
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto 
Masters Pokal osvojeno 1. do 3. mesto 
WTA Prvenstvo29osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
OI  osvojeno 4. do 16. mesto 
Grand Slam osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto za mešane dvojice 
Dav. pokal osvojeno 1. do 8. mesto 
Fed. pokal osvojeno 1. do 8. mesto 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
SRL30 uvrstitev na 1. do 32. mesto na letni končni lestvici 
 
Športnik  perspektivnega razreda  
 
ml. SRL31 uvrstitev na 1. do 32. mesto na letni končni lestvici 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
ml. Grand Slam osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto za mešane dvojice 
OFEM osvojeno 1. do 8. mesto 
  
Športnik državnega razreda  
 
MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem glavnem turnirju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodne teniške federacije (ITF) 
DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2.  mesto v neolimpijski disciplini 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem mladinskem glavnem 

turnirju, ki je v letnem koledarju Mednarodne teniške federacije (ITF) 
ml. DP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 

                                                 
29 WTA Prvenstvo – WTA Tour Championships 
30 SRL – »ATP Race« letna lestvica za moške in WTA lestvica na dan 31.12. za ženske 
31 ml. SRL – ITF Junior Rankings 
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45.  TRIATLON  
45.1. DUATLON 
 
Športnik olimpijskega 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 
SPO  osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 

OI 
 
Športnik mednarodnega razreda 
  
OI osvojeno 4. do 16. mesto 
SP osvojeno 4. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
EP osvojeno 4. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
 OI 
SRL uvrstitev na 1. do 32. mesto v disciplinah rednega programa OI  
  
Športnik perspektivnega razreda  
 
SP ml.čl. osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
EP ml.čl. osvojeno 1. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto 
 osvojeno 1. do 6. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne triatlonske federacije (ITU ali ETU) 
 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
triatlonske federacije (ITU ali ETU) 
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DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju  Mednarodne triatlonske federacije (ITU ali ETU) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne triatlonske federacije (ITU ali ETU)  

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah za posameznike 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah za ekipe 
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46. VATERPOLO 
 
Športnik olimpijskega 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 zmaga na tekmi 
SP zmaga na tekmi 
EP sk. A uvrstitev v 2. krog 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
EKT I32 osvojeno 1. do 8. mesto 
EKT II33 osvojeno 1. do 4. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
ml. SP zmaga na tekmi 
ml. EP uvrstitev v 2. krog 
 
Športnik državnega razreda  
 
OI zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
SP zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
EP sk. A zmaga na uradni kvalifikacijski tekmi 
EP sk. B doseženi dve zmagi 
SI zmaga na tekmi 
EKT I osvojeno 9. do 16. mesto 
EKT II osvojeno 5. do 8. mesto 
DP osvojeno 1. ali 2. mesto  
 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. EP zmaga na uradni kvalifikacijski ali prvenstveni tekmi34 
ml. DP  osvojeno 1. do 3. mesto 

                                                 
32 EKT I – Champions League (Liga prvakov) 
33 EKT II – Cup Winners Cup (Pokal pokalnih prvakov) 
34 v kolikor kvalifikacij za uvrstitev na ml. EP ni 
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47. VESLANJE 
 
Športnik olimpijskega razreda   
 
OI osvojeno 1. do 3. mesto  
SP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI  
SPO osvojeno 1. do 3. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 
Športnik mednarodnega razreda   
 
OI   osvojeno 4. do 12. mesto 
SP  osvojeno 4. do 12. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 
SPO osvojeno 4. do 12. mesto v končni uvrstitvi v disciplinah rednega programa 
 OI 
 osvojeno 1. do 6. mesto na posamezni tekmi v disciplinah rednega programa 
 OI 
SI osvojeno 1. do 3. mesto 
  

Športnik  perspektivnega razreda  
 
SP ml.čl. osvojeno 1. do 12. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 
ml. SP osvojeno 1. do 12. mesto 
 osvojeno 1. do 8. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 
Športnik državnega razreda  
 
MT uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne veslaške federacije (FISA) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 
veslaške federacije (FISA)   

DP osvojeno 1. do 3. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. ali 2. mesto v neolimpijskih disciplinah  
 

Športnik mladinskega razreda   
 
MT ml.čl., ml. uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih v disciplinah rednega 

programa OI na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 
letnem koledarju  Mednarodne veslaške federacije (FISA) 

 uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih v neolimpijskih disciplinah na 
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne veslaške federacije (FISA) 

DP ml.čl., ml. osvojeno 1. do 6. mesto v disciplinah rednega programa OI 
 osvojeno 1. do 3. mesto v neolimpijskih disciplinah 
 
 
 


