
 

Ljubljana,	10.	6.	2014	
Št.	dokumenta:	013‐46/2014‐17‐1	
	
	
	
	
	
Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-
ZSDP in 15/03-ZOPA) je Strokovni svet Republike Slovenije za šport na svoji 17. redni seji 
dne 10. 6. 2014, na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, 
določil naslednje  
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
 

POGOJEV, PRAVIL IN KRITERIJEV ZA 
REGISTRIRANJE IN 

KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV V 
REPUBLIKI SLOVENIJI  

	
	



 

"Spremembe in dopolnitve Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v Republiki Sloveniji je na svoji 29. seji dne 8. 4. 2014 in svoji 20. seji dne 6. 5. 
2014 sprejel Odbor za vrhunski šport Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih 
zvez, na svoji 33. seji dne 13.5.2014 Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije - 
Združenja športnih zvez, Strokovni svet Republike Slovenije za šport pa je na svoji 17. redni 
seji dne 10. 6. 2014 glede sprememb in dopolnitev Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje 
in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih je v obravnavo Strokovnemu svetu 
Republike Slovenije za šport posredoval Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih 
zvez, sprejel naslednji sklep:  
 
 
Sklep: Strokovni svet Republike Slovenije za šport na predlog Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih zvez potrjuje spremembe in dopolnitve Pogojev, pravil in 
kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji." 
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JU JITSU1   
Športnik svetovnega razreda 
  
Trajanje 4 leta 
SVI2 osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 2 leti 
SVI osvojeno 2. do 3. mesto 
SP neol  osvojeno 1. do 2. mesto 

  
Športnik mednarodnega razreda  

  
Trajanje 2 leti 
SVI doseženi dve zmagi 
SP neol osvojeno do 5. mesto 
EP neol osvojeno 1. do 2. mesto 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Trajanje 1 leto 
SP neol osvojeno do 7. mesto 
EP neol osvojeno do 3. mesto 
 osvojeno 2. mesto za ekipe 
SVI dosežena ena zmaga 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
SP neol var. B doseženi 2 zmagi 
ml. SP osvojeno 1. do 7. mesto 
ml. EP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe 
 
Trajanje 1 leto 
EP neol var. B dosežene tri zmage 
 
Športnik državnega razreda  
 
SP dosežena zmaga 
EP dosežena zmaga 
MT doseženi dve zmagi oziroma uvrstitev v prvo polovico (1.1/2) uvrščenih na 
 uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 

ju jitsu federacije (JJIF ali JJEU)  
 doseženi dve zmagi oziroma uvrstitev v prvo polovico (1.1/2) uvrščenih na 
DP osvojeno 1. do 3. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 
 osvojeno 1. mesto za ekipe, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 

                                                 
1 V borilnih športnih panogah je za upoštevanje dosežkov pri borbah - polni kontakt potrebno doseči vsaj dve 
zmagi. Če je športnik napredoval brez borbe, se to praviloma ne upošteva kot zmaga. Rang tekmovanja SP, EP 
se pri prikaznih tehnikah (tehnike, duo sistem, …) vrednoti kot MT. 
2 SVI – veljajo svetovne igre in svetovne igre borilnih športov (»World Combat Games«) 
 



 

 
Športnik mladinskega razreda   
 
ml. SP dosežena zmaga 
ml. EP dosežena zmaga 
ml. MT doseženi dve zmagi oziroma uvrstitev v prvo polovico (1.1/2) uvrščenih na 
 uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne 

ju jitsu federacije (JJIF ali JJEU)   
ml. DP osvojeno 1. do 5. mesto, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi  
 osvojeno 1. do 2. mesto za ekipe, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi 



 

 KOŠARKA  3 NA 3 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
SP neol osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 2 leti 
SP neol  osvojeno 2. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
Trajanje 2 leti 
SP neol osvojeno 3. do 8. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
 
ml. SP neol osvojeno 1. do 8. mesto  
 
Športnik državnega razreda  
 
SP nastop na uradni tekmi 
DP osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. SP nastop na uradni tekmi 
ml.čl., ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 



 

PADALSTVO - UMETNIŠKE DISCIPLINE  
Športnik svetovnega razreda 
  
Trajanje 4 leta 
SVI osvojeno 1. mesto 
SLI3 osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 2 leti 
SVI osvojeno 2. do 3. mesto 
SLI osvojeno 2. do 3. mesto 
SP neol  osvojeno 1. do 2. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  

  
Trajanje 2 leti 
SVI  osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
SLI osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
SP neol osvojeno 3. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 2. mesto za ekipe 
EP neol osvojeno 1. do 2. mesto 
SPP neol ku osvojeno 1. mesto 
SR neol dosežen rekord 
 
Trajanje 1 leto 
SP neol osvojeno 5. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 3. do 4 .mesto za ekipe 
EP neol osvojeno 3. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 2 .mesto za ekipe 
SPP neol ku osvojeno 2. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. ali 2. mesto ekipe 
SPP neol tekma osvojeno 1. do 2. mesto 
 osvojeno 1. mesto ekipe 
SVI uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih  
ER neol dosežen rekord 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
SP neol var. B osvojeno 9. do 16. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih  
ml. SP neol osvojeno 1. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
ml. EP neol osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 3 .mesto za ekipe 
 

                                                 
3 SLI – svetovne letalske igre (WAG) 



 

Trajanje 1 leto 
EP neol var. B osvojeno 5. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 
Športnik državnega razreda  
 
SP, EP uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih 
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. do 3. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 
ml. SP, EP uvrstitev v prve tri četrtine (1. 3/4) uvrščenih 
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 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 



 

ORIENTACIJA - SMUČARSKA 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
SP neol  osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
Trajanje 2 leti 
SP neol osvojeno 2. do 3. mesto 
EP neol osvojeno 1. mesto 
SRL4    uvrstitev na 1. do 8. mesto na končni rang lestvici sezone  
 
Trajanje 1 leto 
SP neol osvojeno 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
EP neol osvojeno 2. do 3. mesto  
SPP neol ku osvojeno 1. do 2. mesto 
SPP neol tekma osvojeno 1. mesto 
SRL  uvrstitev na 9. do 16. mesto na končni rang lestvici sezone  
 
Športnik perspektivnega razreda 

 
Trajanje 2 leti 
SP neol var. B osvojeno 5. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih  
ml.čl., ml. SP neol osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
ml. EP neol osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 
Trajanje 1 leto 
EP neol var. B osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 
Športnik državnega razreda  
 
SP, EP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
MT uvrstitev v prvo tretjino (1. 1/3) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne orientacijske federacije 
(IOF) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. mesto za štafete 
 

                                                 
4 SRL - WRE 



 

Športnik mladinskega razreda  
 
ml.čl., ml. SP, EP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
ml.čl., ml. MT uvrstitev v prvo tretjino (1. 1/3) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne orientacijske federacije 
(IOF) 

ml.čl., ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 3. mesto za štafete, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 



 

POTAPLJANJE - PODVODNA FOTOGRAFIJA 

POTAPLJANJE - PROSTO POTAPLANJE5 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
SP neol  osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda  
 
Trajanje 2 leti 
SP neol osvojeno 2. do 3. mesto 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
EP neol osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
SP neol osvojeno 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 2. mesto za ekipe 
EP neol osvojeno 2. do 3. mesto  
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
SPP neol ku osvojeno 1. do 2. mesto 
SPP neol tekma osvojeno 1. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda 

 
Trajanje 2 leti 
SP neol var. B osvojeno 5. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih  
ml. SP neol osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 2. mesto za ekipe 
ml. EP neol osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Trajanje 1 leto 
EP neol var. B osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
ml. SP osvojeno 3. mesto za ekipe 
 
Športnik državnega razreda  
 
SP, EP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
MT  uvrstitev v prvo tretjino (1. 1/3) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

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

DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. mesto za štafete ali ekipe 

                                                 
5 upoštevata se samo rezultate dosežene v disciplini statika in dinamika,  NE pa v globinskem potapljanju  



 

Športnik mladinskega razreda   
 
ml. SP, EP uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih 
ml. MT  uvrstitev v prvo tretjino (1. 1/3) uvrščenih na uradnem mednarodnem 

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

ml. DP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. ali 2. mesto za štafete ali ekipe  



 

ŠAH - POSPEŠENI 
ŠAH - HITROPOTEZNI 
Športnik svetovnega razreda     
 
Trajanje 4 leta 
SVI6 osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 2 leti 
SP osvojeno 1. do 2. mesto za posameznike 
SVI osvojeno 2. do 3. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda 
Trajanje 2 leti 
SP osvojeno 3. do 4. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 2.  mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
SVI osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
EP osvojeno 1. do 2. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
SRL  uvrstitev na 1. do 8. mesto na končni rang lestvici sezone  
 
Trajanje 1 leto 
SP osvojeno 5. do 8. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 3. do 4. mesto za ekipe 
EP osvojeno 3. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 2. do 3. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
SRL  uvrstitev na 9. do 16. mesto na končni rang lestvici sezone  
SVI uvrstitev v 1/2 uvrščenih 
 
Športnik perspektivnega razreda 

 
Trajanje 2 leti 
SP varianta B uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih 
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike in pare 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe 
ml. EP osvojeno 1. do 4. mesto za posameznike in pare 
 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 šahovske federacije 
(FIDE ali ECU) 

DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mladinskega razreda  
 

                                                 
6 SVI – svetovne igre miselnih športov (»World Mind Games«) 



 

ml. MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem 
mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne šahovske 
federacije (FIDE ali ECU) 

ml. DP  osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOGOMET CEREBRALCI  7 na 7-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 2. mesto  
SP osvojeno 1. mesto  
  
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 3. do 4. mesto  
SP osvojeno 2. do 3. mesto  
EP osvojeno 1. mesto  
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 5. do 6. mesto  
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih  
EP osvojeno 2. do 3. mesto  
 
Trajanje 1 leto 
PI nastop na tekmovanju  
SP uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih  
EP osvojeno 4. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda 
Trajanje 2 leti 
 
ml. čl., ml SP osvojeno 1. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih  
ml. čl., ml EP  osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih  
 
Športnik državnega razreda 
 
MT dosežena ena zmaga na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju 

organizacije za šport oseb s cerebralno paralizo (CPISRA). 
 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
MT  dosežena ena zmaga na uradnem mladinskem mednarodnem tekmovanju, ki je v 

letnem koledarju organizacije za šport oseb s cerebralno paralizo (CPISRA). 



 

VESLANJE-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 

osvojeno 1. do 2. mesto za dvojice, četverce in osmerce 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 

osvojeno 3. do 4. mesto za dvojice, četverce in osmerce 
SP osvojeno 1. mesto  
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih  

osvojeno 5. do 6. mesto za dvojice, četverce in osmerce 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prvo 3/4 uvrščenih 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3  uvrščenih 
 osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih za dvojice, četverce in osmerce 
EP osvojeno 2. do 3. mesto 
 osvojeno 2. mesto za ekipe 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prvo 1/2   uvrščenih 

osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih za dvojice, četverce in 
osmerce 

ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/3   uvrščenih 
osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih za dvojice, četverce in 
osmerce 

 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prvo 1/2  uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodne veslaške organizacije (FISA) ali Mednarodnega 
paraolimpijskega komiteja (IPC). 

 



 

Športnik mladinskega razreda 
 
MT uvrstitev v prvo 1/2  uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodne veslaške organizacije (FISA) ali Mednarodnega 
paraolimpijskega komiteja (IPC). 

 
 



 

BOWLING GLUHI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
OIG osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. do 2. mesto za dvojice in ekipe 
 
Trajanje 2 leti 
OIG osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih  

osvojeno 3. do 4. mesto za dvojice in ekipe 
SP osvojeno 1. mesto  
SR dosežen svetovni rekord  
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
OIG uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih  

osvojeno 5. do 6. mesto za dvojice in ekipe 
SP osvojeno 2. do 3. mesto  
EP osvojeno 1. mesto  
ER dosežen evropski rekord 
 osvojeno 2. mesto za ekipe 
 
Trajanje 1 leto 
OIG uvrstitev v prvo 3/4 uvrščenih  
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3  uvrščenih  
 osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih za dvojice in ekipe 
EP osvojeno 2. do 3. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prvo 1/2   uvrščenih  

osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih dvojice ali ekipe 
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/3   uvrščenih  

osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih dvojice ali ekipe 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prvo 1/2  uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodne športne organizacije gluhih (ICSD). 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
MT uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodne športne organizacije gluhih (ICSD). 



 

ODBOJKA GLUHI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
OIG osvojeno 1. do 2. mesto  
 
Trajanje 2 leti 
OIG osvojeno 3. do 4. mesto  
SP osvojeno 1. mesto  
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
OIG osvojeno 5. do 6. mesto  
SP osvojeno 2. do 3. mesto  
EP osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
OIG nastop na tekmovanju  
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih 
EP osvojeno 2. do 3. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih  
ml. čl., ml EP  osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih  
 
Športnik državnega razreda 
 
MT doseženi dve zmagi na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki so v letnem koledarju 

Mednarodne športne organizacije gluhih (ICSD). 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT dosežena ena zmaga na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki so v letnem koledarju 

Mednarodne športne organizacije gluhih (ICSD). 
 
 



 

PARATRIATLON 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 
  
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih  
SP osvojeno 1. mesto  
SR dosežen svetovni rekord  
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih  
SP osvojeno 2. do 3. mesto  
EP osvojeno 1. mesto  
ER dosežen evropski rekord  
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prvo 3/4 uvrščenih  
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3  uvrščenih  
EP osvojeno 2. do 3. mesto  
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prvo 1/2   uvrščenih  
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/3   uvrščenih  
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prvo 1/2  uvrščenih na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodne triatlonske organizacije (ITU). 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT uvrstitev v prvo 1/2  uvrščenih na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodne triatlonske organizacije (ITU). 
 
 



 

RUGBY NA VOZIČKIH 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 2. mesto  
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 3. do 4. mesto  
SP osvojeno 1. mesto  
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 5. do 6. mesto  
SP osvojeno 2. do 3. mesto  
EP osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI nastop na tekmovanju  
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih 
EP osvojeno 2. do 3. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda  
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih  
ml. čl., ml EP  osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih  
 
Športnik državnega razreda 
 
MT doseženi dve zmagi na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki so v letnem koledarju 

Mednarodne športne organizacije za rugby na vozičkih (IWRF). 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT dosežena ena zmaga na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki so v letnem koledarju 

Mednarodne športne organizacije za rugby na vozičkih (IWRF). 
 
 
 
 



 

HOKEJ NA LEDU-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 2. mesto  
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 3. do 4. mesto  
 
Športnik mednarodnega razreda 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 5. do 6. mesto  
SP osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI nastop na tekmovanju  
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih  
ml. čl., ml EP  osvojeno 1. do 2. mesto  
 
Športnik državnega razreda 
 
MT dosežene tri zmage na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki so v letnem koledarju 

Mednarodnega Paraolimpijskega komiteja (IPC). 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT  dosežena ena zmaga na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki so v letnem 

koledarju Mednarodnega Paraolimpijskega komiteja (IPC). 
 
 
 



 

NOGOMET SLEPI 5 na 5-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 2. mesto  
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 3. do 4. mesto  
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 5. do 6. mesto  
SP osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI nastop na tekmovanju  
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih  
ml. čl., ml EP  osvojeno 1. do 2. mesto  
 
Športnik državnega razreda 
 
MT dosežene tri zmage na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki so v letnem koledarju 

Mednarodne športne organizacije slepih (IBSA) 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT  dosežena ena zmaga na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki so v letnem 

koledarju Mednarodne športne organizacije slepih (IBSA) 
 
 
 



 

ODBOJKA NA MIVKI GLUHI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
OIG osvojeno 1. do 2. mesto  
 
Trajanje 2 leti 
OIG osvojeno 3. do 4. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
OIG osvojeno 5. do 6. mesto  
SP osvojeno 1. mesto  
 
Trajanje 1 leto 
OIG nastop na tekmovanju  
SP osvojeno 2. do 3.  mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/2  uvrščenih  
ml. čl., ml EP  osvojeno 1. do 2. mesto 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT dosežene tri zmage na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki so v letnem koledarju 

Mednarodne športne organizacije gluhih (ICSD).  
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT  dosežena ena zmaga na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki so v letnem 

koledarju Mednarodne športne organizacije gluhih (ICSD). 
 

 
 
 
 
 
 



 

LOKOSTRELSTVO-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. do 2. mesto za ekipe 
SP osvojeno 1. mesto 
SR dosežen svetovni rekord 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 3. do 4. mesto za ekipe 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
ER dosežen evropski rekord 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 5. do 6. mesto za ekipe 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
EP osvojeno 2. do 4. mesto 
 osvojeno 2. do 3. mesto za ekipe 
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih za ekipe 
EP osvojeno 4. mesto za ekipe 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 8. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 4. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Svetovne lokostrelske zveze (WA)  
 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih, na uradnem mladinskem mednarodnem 
tekmovanju, ki je v letnem koledarju Svetovne lokostrelske zveze (WA) 
  doseženo eno zmaga ekipno 



 

DVIGOVANJE UTEŽI-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. mesto 
SR dosežen svetovni rekord 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
ER dosežen evropski rekord 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
EP osvojeno 2. do 4. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki so v letnem 
koledarju Mednarodnega Paraolimpijskega komiteja (IPC). 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih, na uradnem mladinskem mednarodnem tekmovanju, 
ki so v letnem koledarju Mednarodnega Paraolimpijskega komiteja (IPC). 
 
 
 



 

DVORANSKO BALINANJE BOCCIA-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. do 2. mesto za dvojice in ekipe 
SP osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 3. do 4. mesto za dvojice in ekipe 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 

osvojeno 5. do 6. mesto za ekipe 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih  ekip, dvojic 
EP osvojeno 2. do 4. mesto 
 osvojeno 2. do 3. mesto za dvojice in ekipe 
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
SP uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih  za dvojice in ekipe 
EP osvojeno 4. mesto ekipno 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 8. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 4. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodne boccia športne organizacije (BISFED)  
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodne boccia športne organizacije (BISFED) 



 

DRESURNO JAHANJE-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 
SP osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
EP osvojeno 2. do 4. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) 
  
Športnik mladinskega razreda 
ml. MT uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem            
koledarju Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) 
 



 

JUDO-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. do 2. mesto za ekipe 
  
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 3. do 4. mesto  za ekipe 
SP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 4. do 8. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/2 uvrščenih  
EP osvojeno 2. do 3. mesto 
 osvojeno 2. mesto za ekipe 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prve 1/2 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 4. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 3. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodna športna organizacija slepih in slabovidnih (IBSA) 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodna športna organizacija slepih in slabovidnih 
(IBSA) 

 
 



 

TEK NA SMUČEH-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. do 2. mesto ekipno 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 3. do 4. mesto ekipno 
SP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 4. do 8. mesto ekipno, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prve 1/2 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 4. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 3. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prve 1/2 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodnega paraolimpijskega komiteja za nordijsko smučanje (IPC Nordic 
Skiing) 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT uvrstitev v prve 1/2 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodnega paraolimpijskega komiteja za nordijsko 
smučanje (IPC Nordic Skiing) 

 



 

BIATLON-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. do 2. mesto za ekipe 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 3. do 4. mesto za ekipe 
SP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 

osvojeno 4. do 8. mesto ekipno, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/2 uvrščenih  
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih  
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prve 1/2 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodnega paraolimpijskega komiteja za nordijsko smučanje (IPC Nordic 
Skiing) 

 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT uvrstitev v prve 1/2 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodnega paraolimpijskega komiteja za nordijsko 
smučanje (IPC Nordic Skiing) 

 
 



 

SABLJANJE NA VOZIČKIH-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. do 2. mesto za ekipe 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 3. do 4. mesto za ekipe 
SP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 5. do 6. mesto za ekipe  
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 4. do 8. mesto ekipno, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
EP osvojeno 2. do 3. mesto 
 osvojeno 2. mesto za ekipe 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prve 1/2 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 4. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 3. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne športna organizacija za športe na vozičkih in amputirance (IWAS) 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodne športna organizacija za športe na vozičkih in 
amputirance (IWAS) 

 
 



 

CURLING-ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 2. mesto  
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 3. do 4. mesto  
SP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 5. do 6. mesto 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI nastop ekipe na tekmovanju 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih  
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP osvojeno 1. do 4. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
ml. čl., ml EP osvojeno 1. do 3. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT za doseženi dve, zmagi na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Svetovne organizacije v curlingu (WCF) 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT dosežena zmaga na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Svetovne organizacije v curlingu (WCF) 
 
 



 

PARAKAJAK - ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
SP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
EP osvojeno 2. do 3. mesto 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prve 1/2 uvrščenih 
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodne kajakaške federacije (ICF) 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodne kajakaške federacije (ICF) 
 
 
 
 



 

JADRANJE - ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
PI osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. do 2. mesto ekipno 
 
Trajanje 2 leti 
PI osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 3. do 4. mesto ekipno 
SP osvojeno 1. mesto 
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
PI uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 5. do 6. mesto za ekipe 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. mesto 
 
Trajanje 1 leto 
PI uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
SP osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 4. do 8. mesto ekipno, če je to v prvi 1/2 uvrščenih  
EP osvojeno 2. do 3. mesto 
 osvojeno 2. mesto za ekipe 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 4. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
ml. čl., ml EP  uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
  osvojeno 1. do 3. mest, če je to v prvi 1/2 uvrščenih ekip 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih, na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodna organizacija za jadranje oseb s posebnimi potrebami (IFDS) 
 
Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih, na uradnem mladinskem mednarodnem tekmovanju, 

ki je v letnem koledarju Mednarodne organizacija za jadranje oseb s posebnimi 
potrebami (IFDS) 

 
  



 

TENIS GLUHI - ŠI 
Športnik svetovnega razreda 
 
Trajanje 4 leta 
OIG osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. do 2. mesto za dvojice in ekipe 
 
Trajanje 2 leti 
OIG osvojeno 4. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 3. do 4. mesto za dvojice in ekipe  
 
Športnik mednarodnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
OIG uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih 
SP osvojeno 1. mesto za posameznike 
 
Trajanje 1 leto 
OIG uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
SP osvojeno 2. do 3. mesto 
EP osvojeno 1. do 2. mesto 
 osvojeno 1. mesto za dvojice in ekipe 
 
Športnik perspektivnega razreda 
 
Trajanje 2 leti 
ml. čl., ml SP uvrstitev v prve 1/3 uvrščenih 
ml. čl., ml EP  osvojeno 1. do 3. mesto 
  osvojeno 1. do 2. mesto za dvojice in ekipe 
 
Športnik državnega razreda 
 
MT uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem 

koledarju Mednarodnega športnega komiteja gluhih (ICSD) 
 

Športnik mladinskega razreda 
 
ml. MT uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih na uradnem mladinskem mednarodnem 

tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodnega športnega komiteja gluhih 
(ICSD) 
 

 
	


