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ZADEVA 

URADNO POTRJENI TEKMOVALNI SISTEMI ZA LETO 2015  

 

 

 
V skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 
Republiki Sloveniji« je  strokovni svet za tekmovalni šport  na svoji 6. redni seji potrdil tekmovalne 
sisteme za leto 2015. V prvi preglednici (tabela 1) je pregled po NPŠZ,športnih panogah, starostnih 
kategorijah, rangih tekmovanj v drugi preglednici (tabela 2) pa po NPŠZ, športnih panogah in 
disciplinah.  
 
 
Osnovna izhodišča so sledeča: 

 Pri vseh športnih panogah je starostna meja upoštevanja tekmovalnih sistemov nad 12 let. 
Izjema so le 4 panoge z zgodnjo specializacijo  in sicer umetnostno drsanje, športna in 
ritmična gimnastika ter plavanje, kjer se upošteva starost nad 10 let. 

 NPŠZ imajo možnost urejanja tekmovalnih sistemov enkrat letno preko spletne aplikacije e-
šport, glede na spremembe in dopolnitve, ki nastanejo. 

 Vse spremembe in dopolnitve evidentira in potrditi SSTŠ enkrat letno. 

 Kot »domače tekmovanje« se upošteva vsa tekmovanja nižjih rangov, ki so na letnem 
koledarju NPŠZ (ne upošteva se internih klubskih tekmovanj, regijskih tekmovanj, ki niso na 
koledarju NPŠZ, ipd.). 

 Zgornja starostna meja za domača tekmovanja je 50 let. 
  

OLIMPIJSKI KOMITE 

SLOVENIJE -  

ZDRUŽENJE  

ŠPORTNIH ZVEZ 

 

Šmartinska cesta 140 

1000 Ljubljana 

Slovenija 

 

www.olympic.si 

 

T 01 230 60 00 

F 01 230 60 20 

E info@olympic.si 

 



2

 

Tabela 1: Pregled tekmovalnih sistemov po NPŠZ, PANOGI, STAROSTNI KATEGORIJI, 
RANGU TEKMOVANJA, IN ZGORNJI STAROSTNI MEJI (STAROST DO) 

 

NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

ATLETSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

ATLETIKA - 
CESTNI TEK 

člani 

državno prvenstvo 35 

mednarodno 
tekmovanje 

35 

sredozemske igre 35 

svetovno prvenstvo 35 

univerziada 28 

mladinci 
mladinsko državno 

prvenstvo 
19 

mlajši mladinci 
mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

17 

starejši mladinci 
starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

19 

ATLETIKA - 
GORSKI TEK 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

35 

državno prvenstvo 35 

evropsko prvenstvo 35 

svetovni pokal 35 

svetovno prvenstvo 35 

dečki - U14 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke - 

U14 
13 

državno prvenstvo za 
dečke - U14 

13 

kadeti 

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

15 

kadetsko državno 
prvenstvo 

15 

mladinci 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

ATLETIKA - KROS 

člani 

državno prvenstvo 35 

evropsko prvenstvo 35 

mednarodno 
tekmovanje 

35 

svetovno prvenstvo 35 

dečki - U14 
državno prvenstvo za 

dečke - U14 
13 

kadeti 
kadetsko državno 

prvenstvo 
15 

mladinci 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 19 
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NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

mednarodno 
tekmovanje 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši člani 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

22 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

17 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

19 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

ATLETIKA - 
STADIONSKA 

člani 

domače tekmovanje 35 

državno ekipno 
prvenstvo 

35 

državno pokalno 
prvenstvo 

35 

državno prvenstvo 35 

evropska rang 
lestvica 

35 

evropski pokal 35 

evropsko ekipno 
prvenstvo 

35 

evropsko prvenstvo 35 

mednarodno 
tekmovanje 

35 

olimpijske igre 35 

sredozemske igre 35 

svetovna rang 
lestvica 

35 

svetovno prvenstvo 35 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

35 

tekmovanje za veliko 
nagrado 1 kategorije 

35 

tekmovanje za veliko 
nagrado 2 kategorije 

35 

univerziada 28 

dečki - U14 

domače tekmovanje 
za dečke - U14 

13 

državno ekipno 
prvenstvo za dečke - 

U14 
13 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke - 

U14 
13 
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NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

državno prvenstvo za 
dečke - U14 

13 

mednarodno 
tekmovanje za dečke 

- U14 
13 

kadeti 

kadetsko domače 
tekmovanje 

15 

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

15 

kadetsko državno 
prvenstvo 

15 

kadetsko ekipno 
državno prvenstvo 

15 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

mladinci 

mladinska evropska 
rang lestvica 

19 

mladinska svetovna 
rang lestvica 

19 

mladinski evropski 
pokal 

19 

mladinsko domače 
tekmovanje 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko ekipno 
državno prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši člani 

mlajše članska 
evropska rang 

lestvica 
22 

mlajše članski 
evropski pokal 

22 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

22 

mlajši mladinci 

kvalifikacije za 
mladinske olimpijske 

igre 
17 

mladinske igre Alpe - 
Jadran 

17 

mladinske olimpijske 
igre 

17 

mlajše mladinska 
evropska rang 

lestvica 
17 

mlajše mladinska 
svetovna rang 

17 
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NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

lestvica 

mlajše mladinsko 
domače tekmovanje 

17 

mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
17 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

17 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

17 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

mlajše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

17 

olimpijski festival 
evropske mladine 

16 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
domače tekmovanje 

19 

starejše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
19 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

19 

AVTO-MOTO 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

AVTOMOBILIZEM - 
KARTING 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

  

MOTOCIKLIZEM - 
CESTNO 

HITROSTNI 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 
mladinsko evropsko 

prvenstvo 
25 

mlajši člani 
mlajše člansko 

evropsko prvenstvo 
15 

MOTOCIKLIZEM - 
ENDURO 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 
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NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

23 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

23 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

23 

MOTOCIKLIZEM - 
MOTOKROS 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko evropsko 

prvenstvo 
14 

mladinsko državno 
prvenstvo 

23 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

17 

23 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

17 

mlajši člani 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

MOTOCIKLIZEM - 
SPEEDWAY 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
21 

mladinski svetovni 
pokal 

17 

mladinsko državno 
prvenstvo 

21 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

21 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

21 

mladinsko svetovno 21 
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NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

prvenstvo 

BADMINTONSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
BADMINTON 

člani 

državno prvenstvo 45 

evropske igre 45 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

45 

olimpijske igre 45 

sredozemske igre 45 

svetovna rang 
lestvica 

45 

svetovno prvenstvo 45 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

45 

dečki 

državno prvenstvo za 
dečke 

15 

evropsko prvenstvo 
za dečke 

15 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

mladinci 

mladinska evropska 
rang lestvica 

19 

mladinska svetovna 
rang lestvica 

19 

mladinske olimpijske 
igre 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

BALINARSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
BALINANJE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

sredozemske igre 50 

svetovne igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 
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NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 
mlajše člansko 

svetovno prvenstvo 
23 

BILJARDNA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
BILIJARD - POOL 

člani 

državno prvenstvo 50 

državno prvenstvo - 
2. liga 

50 

državno prvenstvo - 
3. liga 

50 

evropska liga 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši dečki 
državno prvenstvo za 

mlajše dečke 
17 

mlajši mladinci 
mlajše mladinsko 

evropsko prvenstvo 
17 

BOB ZVEZA 
SLOVENIJE 

BOB 

člani 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

kontinentalni pokal 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

26 

mladinski 
kontinentalni pokal 

26 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

26 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

26 

SKELETON člani 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

kontinentalni pokal 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 
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svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko evropsko 

prvenstvo 
17 

kvalifikacije za 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
  

mladinske olimpijske 
igre 

17 

mladinski evropski 
pokal 

17 

mladinski 
kontinentalni pokal 

17 

mladinski svetovni 
pokal 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

  

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

17 

BOKSARSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
BOKS 

člani 

domače tekmovanje 34 

državno prvenstvo 34 

evropske igre 34 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

34 

olimpijske igre 34 

sredozemske igre 34 

svetovni pokal 34 

svetovno prvenstvo 34 

kadeti 

kadetski svetovni 
pokal 

16 

kadetsko domače 
tekmovanje 

16 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

16 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

16 

mladinci 

mladinski svetovni 
pokal 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 

18 
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NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

tekmovanje 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši dečki 
državno prvenstvo za 

mlajše dečke 
14 

mlajši kadeti 

mlajše kadetski 
svetovni pokal 

14 

mlajše kadetsko 
domače tekmovanje 

14 

mlajše kadetsko 
državno prvenstvo 

14 

mlajše kadetsko 
evropsko prvenstvo 

14 

mlajše kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

14 

BRIDGE ZVEZA 
SLOVENIJE 

BRIDGE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

  

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

  

mlajši mladinci 
mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

  

CURLING ZVEZA 
SLOVENIJE 

CURLING 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 
skupine B 

50 

evropsko prvenstvo 
skupine C 

50 

olimpijske igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
21 

mladinske olimpijske 
igre 

15 

mladinsko državno 
prvenstvo 

21 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

21 

univerziada 27 
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FLOORBALL 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
FLOORBALL 

člani 

državno prvenstvo 45 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

svetovno prvenstvo 
divizije A 

50 

svetovno prvenstvo 
divizije B 

50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo divizije A 

  

mladinsko svetovno 
prvenstvo divizije B 

  

GIMNASTIČNA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

GIMNASTIKA - 
AEROBIKA 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

  

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

  

GIMNASTIKA - 
RITMIČNA 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropske igre 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovne igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovni pokal A 50 

svetovni pokal B 50 

svetovno prvenstvo 50 

univerziada 27 

kadeti 

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

13 

kadetsko državno 
prvenstvo 

13 

mladinci 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 
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mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mlajši mladinci 
olimpijski festival 
evropske mladine 

17 

GIMNASTIKA - 
ŠPORTNA 

člani 

domače tekmovanje* 50 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropske igre 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovni pokal A 50 

svetovni pokal B 50 

svetovno prvenstvo 50 

univerziada 27 

dečki 
domače tekmovanje 

za dečke* 
13 

kadeti 

kadetsko domače 
tekmovanje* 

  

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

15 

kadetsko državno 
prvenstvo 

15 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko domače 
tekmovanje* 

18 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mlajši dečki 
domače tekmovanje 

za mlajše dečke* 
11 

mlajši mladinci 
olimpijski festival 
evropske mladine 

17 

GIMNASTIKA - 
VELIKA PROŽNA 

PONJAVA 
člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 
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evropsko prvenstvo 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

starejši dečki 
državno prvenstvo za 

starejše dečke 
15 

GOLF ZVEZA 
SLOVENIJE 

GOLF 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

  

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

  

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

  

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

HOKEJSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

HOKEJ IN LINE 
člani 

državno prvenstvo 50 

državno prvenstvo - 
2. liga 

50 

državno prvenstvo - 
3. liga 

50 

svetovno prvenstvo 50 

svetovno prvenstvo 
1. divizije 

50 

dečki 
državno prvenstvo za 

dečke 
14 

HOKEJ NA LEDU člani 

državno prvenstvo 50 

evropska klubska 
tekmovanja drugega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
razreda 

50 

kvalifikacije za 
olimpijske igre 

50 

olimpijske igre 50 
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svetovno prvenstvo 50 

svetovno prvenstvo 
1. divizije 

50 

svetovno prvenstvo 
2. divizije 

50 

svetovno prvenstvo 
3. divizije 

50 

dečki 
državno prvenstvo za 

dečke 
14 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

mladinske igre Alpe - 
Jadran 

16 

olimpijski festival 
evropske mladine 

16 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

16 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 1. divizije 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 2. divizije 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 3. divizije 

18 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

20 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

1. divizije 
20 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

2. divizije 
20 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

3. divizije 
20 

JADRALNA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
JADRANJE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

regata 1. razreda 50 

sredozemske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

19 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

19 
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kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mladinci 

državno prvenstvo   

mladinske olimpijske 
igre 

17 

mladinski evropski 
pokal 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

24 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

24 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

24 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

24 

olimpijski festival 
evropske mladine 

24 

mlajši člani 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

21 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

21 

JUDO ZVEZA 
SLOVENIJE 

JUDO 

člani 

domače tekmovanje 50 

državno ekipno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropska rang 
lestvica 

50 

evropske igre 50 

evropsko prvenstvo 50 

grand prix 50 

grand slam 50 

kontinentalni pokal 50 

masters pokal 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovno prvenstvo 50 

univerziada 50 

kadeti 

kadetsko domače 
tekmovanje 

17 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko 
mednarodno 

17 
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tekmovanje 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

  

mladinci 

mladinska evropska 
rang lestvica 

20 

mladinska svetovna 
rang lestvica 

21 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko domače 
tekmovanje 

20 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

20 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

mlajši člani 

mlajše člansko 
domače tekmovanje 

22 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

22 

mlajši kadeti 
mlajše kadetsko 

domače tekmovanje 
15 

mlajši mladinci 
olimpijski festival 
evropske mladine 

17 

starejši dečki 

domače tekmovanje 
za starejše dečke 

13 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

13 

JU-JITSU IN JIU-
JITSU ZVEZA 
SLOVENIJE 

JU - JITSU 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

dečki - U15 
državno prvenstvo za 

dečke - U15 
14 

kadeti 

kadetski evropski 
pokal 

17 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

17 
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NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

20 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

KAJAKAŠKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

KAJAK KANU - 
MARATON 

člani 

domače tekmovanje 50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovne igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinski svetovni 
pokal 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

mlajše člansko 
domače tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

mlajši dečki 

domače tekmovanje 
za mlajše dečke 

12 

državno prvenstvo za 
mlajše dečke 

12 

mednarodno 
tekmovanje za mlajše 

dečke 
12 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
domače tekmovanje 

16 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

starejši dečki 

domače tekmovanje 
za starejše dečke 

14 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

14 

mednarodno 
tekmovanje za 

14 
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NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

starejše dečke 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
domače tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

KAJAK KANU - 
MIRNE VODE 

člani 

domače tekmovanje 50 

državno prvenstvo 50 

evropske igre 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

17 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

mlajše člansko 
domače tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

mlajši dečki 

domače tekmovanje 
za mlajše dečke 

12 

državno prvenstvo za 
mlajše dečke 

12 

mednarodno 
tekmovanje za mlajše 

dečke 
12 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
domače tekmovanje 

16 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

starejši dečki 

domače tekmovanje 
za starejše dečke 

14 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

14 

mednarodno 
tekmovanje za 

14 
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starejše dečke 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
domače tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

KAJAK KANU - 
SLALOM 

člani 

domače tekmovanje 50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

17 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

mlajše člansko 
domače tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

mlajši dečki 

domače tekmovanje 
za mlajše dečke 

12 

državno prvenstvo za 
mlajše dečke 

12 

mednarodno 
tekmovanje za mlajše 

dečke 
12 

mlajši mladinci 

mlajše mladinski 
evropski pokal 

16 

mlajše mladinsko 
domače tekmovanje 

16 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

starejši dečki 

domače tekmovanje 
za starejše dečke 

14 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

14 
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NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

mednarodno 
tekmovanje za 
starejše dečke 

14 

starejši mladinci 

starejše mladinski 
evropski pokal 

18 

starejše mladinsko 
domače tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

KAJAK KANU - 
SPUST 

člani 

domače tekmovanje 50 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

mlajše člansko 
domače tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

mlajši dečki 

domače tekmovanje 
za mlajše dečke 

12 

državno prvenstvo za 
mlajše dečke 

12 

mednarodno 
tekmovanje za mlajše 

dečke 
12 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
domače tekmovanje 

16 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

starejši dečki 

domače tekmovanje 
za starejše dečke 

14 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

14 

mednarodno 14 
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NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

tekmovanje za 
starejše dečke 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
domače tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

KARATE ZVEZA 
SLOVENIJE 

KARATE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropske igre 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

sredozemske igre 50 

svetovne igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetski svetovni 
pokal 

15 

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

15 

kadetsko državno 
prvenstvo 

15 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

15 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

15 

mladinci 

mladinski svetovni 
pokal 

17 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

17 

mladinsko državno 
prvenstvo 

17 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

17 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

17 

mlajši člani 

mlajše članski 
svetovni pokal 

20 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

20 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

20 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

20 
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mlajši kadeti 

mlajše kadetsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
13 

mlajše kadetsko 
državno prvenstvo 

13 

KEGLJAŠKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
KEGLJANJE 

člani 

domače tekmovanje 50 

državno prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

18 

svetovni pokal 18 

svetovno prvenstvo 18 

dečki 
domače tekmovanje 

za dečke 
15 

kadeti 

kadetski svetovni 
pokal 

14 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

mladinci 

mladinski svetovni 
pokal 

23 

mladinsko državno 
prvenstvo 

23 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

23 

mlajši mladinci 

mlajše mladinski 
svetovni pokal 

18 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

mlajše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

18 

KICKBOXING 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

KICKBOKS - 
WAKO 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 
kadetsko državno 

prvenstvo 
  

mladinci 

mladinski svetovni 
pokal 

  

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

  

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

  

starejši kadeti 
starejše kadetski 

svetovni pokal 
15 
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starejše kadetsko 
evropsko prvenstvo 

15 

starejše kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

starejše kadetsko 
svetovno prvenstvo 

15 

KOLESARSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

KOLESARSTVO - 
BMX 

člani 

domače tekmovanje 40 

državno prvenstvo 40 

evropsko prvenstvo 40 

mednarodno 
tekmovanje 

40 

olimpijske igre 50 

svetovno prvenstvo 40 

dečki - U13 

domače tekmovanje 
za dečke - U13 

12 

državno prvenstvo za 
dečke - U13 

12 

dečki - U15 

domače tekmovanje 
za dečke - U15 

14 

državno prvenstvo za 
dečke - U15 

14 

mednarodno 
tekmovanje za dečke 

- U15 
14 

kadeti 
kadetsko državno 

prvenstvo 
16 

mladinci 

mladinska evropska 
rang lestvica 

18 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
domače tekmovanje 

16 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
domače tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

KOLESARSTVO - 
CESTNO 

člani 

dirka 1. kategorije 
(kolesarstvo) 

40 

dirka HC kategorije 
(kolesarstvo) 

40 
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domače tekmovanje 50 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 40 

evropske igre 50 

evropsko prvenstvo 40 

Giro d' Italia, Tour de 
France, Vuelta a 

Espana 
40 

mednarodno 
tekmovanje 

40 

olimpijske igre 40 

Pro Tour 40 

sredozemske igre 40 

svetovna rang 
lestvica 

40 

svetovno prvenstvo 
40 

50 

dečki - U13 

domače tekmovanje 
za dečke - U13 

12 

državno prvenstvo za 
dečke - U13 

12 

mednarodno 
tekmovanje za dečke 

- U13 
12 

dečki - U14 

domače tekmovanje 
za dečke - U14 

13 

državno prvenstvo za 
dečke - U14 

12 

mednarodno 
tekmovanje za dečke 

- U14 
13 

dečki - U15 

domače tekmovanje 
za dečke - U15 

14 

državno prvenstvo za 
dečke - U15 

14 

mednarodno 
tekmovanje za dečke 

- U15 
14 

mladinci 
mladinske olimpijske 

igre 
18 

mlajši člani 

mlajše članski 
svetovni pokal 

22 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

22 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

22 

mlajši mladinci 
mlajše mladinsko 

domače tekmovanje 
16 
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mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

olimpijski festival 
evropske mladine 

16 

starejši mladinci 

mladinski svetovni 
pokal 

18 

starejše mladinsko 
domače tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

18 

KOLESARSTVO - 
GORSKO 

člani 

dirka 1. kategorije 
(kolesarstvo) 

40 

državno pokalno 
prvenstvo 

40 

državno prvenstvo 40 

evropska rang 
lestvica 

40 

evropske igre 50 

evropski pokal 40 

evropsko prvenstvo 40 

mednarodno 
tekmovanje 

40 

olimpijske igre 40 

svetovna rang 
lestvica 

40 

svetovni pokal 40 

svetovno prvenstvo 40 

dečki domače tekmovanje 40 

dečki - U13 

domače tekmovanje 
za dečke - U13 

12 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke - 

U13 
12 

dečki - U15 

domače tekmovanje 
za dečke - U15 

14 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke - 

U15 
14 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 18 
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prvenstvo 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

mlajše članski 
svetovni pokal 

22 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

22 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

22 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
domače tekmovanje 

16 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

mlajše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

16 

starejši mladinci 

mladinski svetovni 
pokal 

18 

starejše mladinsko 
domače tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

18 

KOLESARSTVO - 
STEZA 

člani 

domače tekmovanje 40 

državno prvenstvo 40 

evropsko prvenstvo 40 

mednarodno 
tekmovanje 

40 

olimpijske igre 40 

svetovni pokal 40 

svetovno prvenstvo 40 

dečki - U13 

domače tekmovanje 
za dečke - U13 

12 

državno prvenstvo za 
dečke - U13 

12 

dečki - U14 
domače tekmovanje 

za dečke - U14 
13 
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državno prvenstvo za 
dečke - U14 

13 

dečki - U15 

domače tekmovanje 
za dečke - U15 

14 

državno prvenstvo za 
dečke - U15 

14 

mlajši člani 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

22 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

22 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
domače tekmovanje 

16 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
domače tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

18 

KONJENIŠKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

KONJENIŠTVO - 
DRESURA 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

50 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko evropsko 

prvenstvo 
18 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 
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mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko 
tekmovanje za veliko 

nagrado 
18 

mlajši člani 

kvalifikacije za 
mlajše člansko 

evropsko prvenstvo 
21 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

21 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

21 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

21 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
14 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

14 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

14 

KONJENIŠTVO - 
PRESKAKOVANJE 

OVIR 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 

50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

50 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko evropsko 

prvenstvo 
18 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko 
tekmovanje za veliko 

nagrado 
18 

mlajši člani kvalifikacije za 21 
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mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

mlajše člansko 
državno pokalno 

prvenstvo 
21 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

21 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

21 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

21 

mlajši mladinci 

kvalifikacije za 
mlajše mladinsko 

evropsko prvenstvo 
14 

mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
14 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

14 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

14 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

14 

KOŠARKARSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
KOŠARKA člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

državno prvenstvo - 
2. liga 

50 

državno prvenstvo - 
3. liga 

50 

državno prvenstvo - 
4. liga 

50 

evropska klubska 
tekmovanja drugega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropsko prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 
divizije A 

50 

evropsko prvenstvo 
divizije B 

50 

kvalif. za evropska 
klubska tekmovanja 

1. kakovostnega razr. 
50 

kvalif. za evropska 
klubska tekmovanja 

2. kakovostnega razr. 
50 

kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 

50 

kvalifikacije za 
olimpijske igre 

50 

olimpijske igre 50 
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sredozemske igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

dečki - U13 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke - 

U13 
13 

državno prvenstvo za 
dečke - U13 

13 

dečki - U15 
državno prvenstvo za 

dečke - U15 
14 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

kadetsko državno 
prvenstvo - 2. liga 

16 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo divizije A 

16 

kadetsko evropsko 
prvenstvo divizije B 

16 

kvalifikacije za 
kadetsko evropsko 
prvenstvo divizije A 

16 

mladinske igre Alpe - 
Jadran 

16 

olimpijski festival 
evropske mladine 

16 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko evropsko 
prvenstvo divizije A 

19 

kvalifikacije za 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
17 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo - 2. liga 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo divizije A 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo divizije B 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

17 

mlajši člani 

kvalifikacije za 
mlajše člansko 

evropsko prvenstvo 
20 

kvalifikacije za 
mlajše člansko 

svetovno prvenstvo 
20 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

20 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

divizije B 
20 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

19 

KOŠARKA 3 NA 3 člani 

državno prvenstvo 50 

evropske igre 50 

evropsko prvenstvo 50 
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kvalifikacije za 
evropske igre 

50 

kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 

50 

masters pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 
kadetsko državno 

prvenstvo 
17 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko evropsko 

prvenstvo 
18 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 
mlajše člansko 

državno prvenstvo 
  

LETALSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

LETALSTVO - 
AKROBATSKO 

LETENJE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovno prvenstvo 50 

LETALSTVO - 
BALONARSTVO 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
  

starejši mladinci 
starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

26 

LETALSTVO - 
JADRALNO 
LETENJE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

25 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

25 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

25 
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mladinsko svetovno 
prvenstvo 

25 

LETALSTVO - 
JADRALNO 

PADALSTVO 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

LETALSTVO - 
JADRALNO 

ZMAJARSTVO 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovno prvenstvo 50 

LETALSTVO - 
MODELARSTVO 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

LETALSTVO - 
MOTORNI ZMAJI 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovno prvenstvo 50 

LETALSTVO - 
MOTORNO 
LETENJE 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovno prvenstvo 50 

LETALSTVO - državno prvenstvo 50 
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PADALSTVO evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

25 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

  

LETALSTVO - 
PADALSTVO 
SKUPINSKI 

LIKOVNI SKOKI 

člani 

državni rekord 50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

LETALSTVO - 
PADALSTVO 
UMETNIŠKE 
DISCIPLINE 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovno prvenstvo 50 

LETALSTVO - 
PARA SKI 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinski evropski 
pokal 

25 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

25 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

25 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

25 

LETALSTVO - 
ULTRA LAHKA 

člani 
državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 
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LETALA mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne letalske 
igre 

50 

svetovno prvenstvo 50 

LOKOSTRELSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

LOKOSTRELSTVO 
- 3D 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke 

14 

državno prvenstvo za 
dečke 

14 

kadeti 

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

17 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

mladinci 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

20 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

LOKOSTRELSTVO 
- POLJSKO 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke 

14 

državno prvenstvo za 
dečke 

14 

kadeti 

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

17 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

mladinci 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

20 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

mlajši dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za mlajše 

dečke 
12 

LOKOSTRELSTVO 
- TARČNO 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 



35

 

NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropske igre 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

49 

svetovne igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

50 

univerziada 50 

dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke 

14 

državno prvenstvo za 
dečke 

14 

kadeti 

kadetski evropski 
pokal 

17 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

17 

mladinci 

državno pokalno 
prvenstvo 

20 

mladinske olimpijske 
igre 

20 

mladinski evropski 
pokal 

20 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

20 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

20 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

mlajši dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za mlajše 

dečke 
12 

NAMIZNOTENIŠKA NAMIZNI TENIS člani ATP prvenstvo 50 
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ZVEZA 
SLOVENIJE 

domače tekmovanje 50 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropske igre 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

Pro Tour 50 

sredozemske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko domače 
tekmovanje 

15 

kadetsko državno 
prvenstvo 

15 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

15 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

15 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko domače 
tekmovanje 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

mlajše člansko 
domače tekmovanje 

21 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

21 

mlajši dečki 

domače tekmovanje 
za mlajše dečke 

12 

državno prvenstvo za 
mlajše dečke 

12 

NOGOMETNA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

FUTSAL - MALI 
NOGOMET 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

državno prvenstvo - 
2. liga 

50 

državno prvenstvo - 
3. liga 

50 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
razreda 

50 
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evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 

50 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 
kadetsko državno 

prvenstvo 
17 

mladinci 
mladinsko državno 

prvenstvo 
19 

mlajši člani 
mlajše člansko 

državno prvenstvo 
21 

mlajši dečki 
državno prvenstvo za 

mlajše dečke 
13 

starejši dečki 
državno prvenstvo za 

starejše dečke 
15 

NOGOMET 

člani 

domače tekmovanje 50 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

državno prvenstvo - 
2. liga 

50 

državno prvenstvo - 
3. liga 

50 

evropska klubska 
tekmovanja drugega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 

50 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

olimpijske igre 23 

sredozemske igre 23 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko domače 
tekmovanje 

17 

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

17 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko državno 
prvenstvo - 2. liga 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

18 

kvalifikacije za 
kadetsko evropsko 

prvenstvo 
17 
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mladinci 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
razreda 

19 

kvalifikacije za 
mladinsko evropsko 

prvenstvo 
19 

mladinsko domače 
tekmovanje 

19 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo - 2. liga 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

mlajši člani 

kvalifikacije za 
mlajše člansko 

evropsko prvenstvo 
21 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

21 

mlajši dečki 

domače tekmovanje 
za mlajše dečke 

13 

državno prvenstvo za 
mlajše dečke 

13 

starejši dečki 

domače tekmovanje 
za starejše dečke 

15 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

15 

NOVA 
ROKOBORSKA 

ZVEZA 
SLOVENIJE 

ROKOBORBA - 
GRŠKO RIMSKI 

SLOG 

člani 

državno prvenstvo 35 

evropske igre 50 

evropsko prvenstvo 35 

kvalifikacije za 
olimpijske igre 

35 

mednarodno 
tekmovanje 

35 

olimpijske igre 35 

sredozemske igre 35 

svetovno prvenstvo 35 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

35 

dečki 
državno prvenstvo za 

dečke 
14 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

17 

mladinci evropsko prvenstvo 20 
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mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

20 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

mlajši člani 
mlajše člansko 

evropsko prvenstvo 
23 

mlajši dečki 
državno prvenstvo za 

mlajše dečke 
  

starejši mladinci 
starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

20 

ROKOBORBA - 
PROSTI SLOG 

člani 

državno prvenstvo 35 

evropsko prvenstvo 35 

mednarodno 
tekmovanje 

35 

olimpijske igre 35 

sredozemske igre 35 

svetovno prvenstvo 35 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

35 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

17 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

20 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

ODBOJKARSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
ODBOJKA člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

državno prvenstvo - 
2. liga 

50 

državno prvenstvo - 
3. liga 

50 

evropska klubska 
tekmovanja drugega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
50 



40

 

NPŠZ PANOGA STAROSTNA KATEGORIJA RANG TEKMOVANJA STAROST DO 

razreda 

evropska liga 50 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 

50 

kvalifikacije za 
olimpijske igre 

50 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovna liga 50 

svetovno prvenstvo 50 

dečki 
državno prvenstvo za 

dečke 
13 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

18 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

18 

kvalifikacije za 
kadetsko evropsko 

prvenstvo 
18 

kvalifikacije za 
kadetsko svetovno 

prvenstvo 
19 

mladinske igre Alpe - 
Jadran 

19 

olimpijski festival 
evropske mladine 

18 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko evropsko 

prvenstvo 
20 

kvalifikacije za 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
21 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

starejši dečki 
državno prvenstvo za 

starejše dečke 
15 

ODBOJKA NA 
MIVKI 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 

50 

kvalifikacije za 
olimpijske igre 

50 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 
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olimpijske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovno prvenstvo 50 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

50 

mladinci 
mladinsko državno 

prvenstvo 
17 

mlajši člani 

kvalifikacije za 
mlajše člansko 

svetovno prvenstvo 
23 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

21 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

17 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

18 

starejši dečki 
državno prvenstvo za 

starejše dečke 
14 

starejši mladinci 

kvalifikacije za 
starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

21 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

19 

starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

20 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

21 

ORIENTACIJSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

ORIENTACIJA - 
ORIENTACIJSKI 

TEK 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovne igre 50 

svetovni pokal 
35 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mlajši člani 

mlajše člansko 
državno pokalno 

prvenstvo 
20 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

20 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

20 

mlajši mladinci mlajše mladinsko 16 
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državno pokalno 
prvenstvo 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
18 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

ORIENTACIJA - 
PRECIZNA 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

20 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

ORIENTACIJA - 
SMUČARSKA 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 35 

svetovno prvenstvo 35 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
17 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
20 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

20 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

20 

ORIENTACIJA - Z 
GORSKIMI 

člani 
državno pokalno 

prvenstvo 
50 
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KOLESI državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

20 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

20 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

PLANINSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

PLANINSTVO - 
ŠPORTNO 
PLEZANJE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

dečki - U14 
domače tekmovanje 

za dečke - U14 
13 

dečki - U15 
domače tekmovanje 

za dečke - U15 
15 

kadeti 

kadetski evropski 
pokal 

17 

kadetsko domače 
tekmovanje 

17 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

mladinci 

mladinski evropski 
pokal 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši dečki 
domače tekmovanje 

za mlajše dečke 
9 
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starejši dečki 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

15 

evropski pokal za 
starejše dečke 

15 

evropsko prvenstvo 
za starejše dečke 

15 

mednarodno 
tekmovanje za 
starejše dečke 

15 

svetovno prvenstvo 
za starejše dečke 

15 

PLANINSTVO - 
TEKMOVALNO 

LEDNO PLEZANJE 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 
kadetsko svetovno 

prvenstvo 
17 

mladinci 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
19 

mlajši člani 
mlajše člansko 

svetovno prvenstvo 
21 

PLANINSTVO - 
TEKMOVALNO 

TURNO 
SMUČANJE 

člani 

državno prvenstvo 44 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

17 

mladinci 

mladinski svetovni 
pokal 

20 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

20 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

mlajši člani 

mlajše članski 
svetovni pokal 

23 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

PLAVALNA ZVEZA 
SLOVENIJE 

PLAVANJE člani 

državni rekord 50 

državno prvenstvo 50 

evropska rang 
lestvica 

50 
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evropski rekord 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovni rekord 50 

svetovno prvenstvo 50 

univerziada 35 

dečki 
mednarodno 

tekmovanje za dečke 
14 

kadeti 

kadetski državni 
rekord 

16 

kadetsko domače 
tekmovanje 

16 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

mladinske igre Alpe - 
Jadran 

17 

olimpijski festival 
evropske mladine 

16 

mladinci 

evropske igre 18 

mladinski državni 
rekord 

18 

mladinsko domače 
tekmovanje 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mladisnki svetovni 
rekord 

18 

mlajši dečki 

domače tekmovanje 
za mlajše dečke 

12 

državno prvenstvo za 
mlajše dečke 

12 

mednarodno 
tekmovanje za mlajše 

dečke 
12 

starejši dečki 

domače tekmovanje 
za starejše dečke 

14 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

14 
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starejši mladinci 
mladinske olimpijske 

igre 
18 

PLAVANJE - 
DALJINSKO 
PLAVANJE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

16 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

16 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

PLESNA ZVEZA 
SLOVENIJE 

PLES - 
AKROBATSKI 

R&R 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinski evropski 
pokal 

  

mladinski svetovni 
pokal 

  

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

  

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

  

mlajši mladinci 

mlajše mladinski 
evropski pokal 

  

mlajše mladinski 
svetovni pokal 

  

mlajše mladinsko   
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državno prvenstvo 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

  

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

mlajše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

  

PLES - MODERNI 
TEKMOVALNI 

PLESI 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

državno pokalno 
prvenstvo 

15 

mladinsko državno 
prvenstvo 

15 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

15 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

15 

PLES - ST IN LA 
PLESI 

člani 

domače tekmovanje 34 

državno prvenstvo 34 

evropski pokal 34 

evropsko prvenstvo 34 

mednarodno 
tekmovanje 

34 

svetovne igre 34 

svetovni pokal 34 

svetovno prvenstvo 34 

mladinci 

domače tekmovanje 15 

mladinsko domače 
tekmovanje 

15 

mladinsko državno 
prvenstvo 

15 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

15 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
domače tekmovanje 

13 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

13 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

13 

starejši mladinci starejše mladinsko 18 
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domače tekmovanje 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

18 

RAFTING ZVEZA 
SLOVENIJE 

RAFTING 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

40 

državno prvenstvo 40 

evropski pokal 40 

evropsko prvenstvo 40 

svetovni pokal 40 

svetovno prvenstvo 40 

mladinci 

mladinski evropski 
pokal 

19 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši člani 

mlajše članski 
evropski pokal 

23 

mlajše člansko 
državno pokalno 

prvenstvo 
23 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

RIBIŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

RIBIŠTVO - 
KASTING 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 
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RIBIŠTVO - 
SLADKOVODNI 

ŠPORTNI 
RIBOLOV 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
14 

mlajši člani 

kvalifikacije za 
mlajše člansko 

svetovno prvenstvo 
18 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

18 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mlajše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

18 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

23 

starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

23 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

23 

ROKOMETNA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
ROKOMET člani 

domače tekmovanje 50 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

državno prvenstvo - 
2. liga 

50 

državno prvenstvo - 
3. liga 

50 

evropska klubska 
tekmovanja drugega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropska klubska 
tekmovanja tretjega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 

50 

kvalifikacije za 
olimpijske igre 

50 
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kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

univerziada 50 

dečki - U13 

domače tekmovanje 
za dečke - U13 

13 

državno prvenstvo za 
dečke - U13 

13 

  

dečki - U15 

domače tekmovanje 
za dečke - U15 

  

državno prvenstvo za 
dečke - U15 

15 

  

kadeti 

kadetsko domače 
tekmovanje 

  

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

17 

kvalifikacije za 
kadetsko evropsko 

prvenstvo 
17 

mladinske igre Alpe - 
Jadran 

17 

mladinske olimpijske 
igre 

17 

olimpijski festival 
evropske mladine 

17 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko evropsko 

prvenstvo 
21 

kvalifikacije za 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
21 

mladinsko domače 
tekmovanje 

  

mladinsko državno 
prvenstvo 

21 

mladinsko državno 
prvenstvo - 2. liga 

21 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

21 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

21 

RUGBY ZVEZA 
SLOVENIJE 

RUGBY člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 
1. divizije 

50 

evropsko prvenstvo 
2. divizije 

50 

evropsko prvenstvo 
3. divizije 

50 
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kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo skupine A 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo skupine B 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo skupine C 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo skupine D 

  

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

  

mlajši člani 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

skupine A 
  

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

skupine B 
  

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

skupine C 
  

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

  

SABLJAŠKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
SABLJANJE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropska rang 
lestvica 

50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
olimpijske igre 

50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetski evropski 
pokal 

18 

kadetsko državno 
prvenstvo 

18 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mladinci 

mladinski evropski 
pokal 

19 

mladinski svetovni 
pokal 

19 

mladinsko državno 19 
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prvenstvo 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši člani 

mlajše članska 
evropska rang 

lestvica 
23 

mlajše članski 
evropski pokal 

23 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

50 

mlajši mladinci 
mlajše mladinsko 

svetovno prvenstvo 
19 

starejši kadeti 
starejše kadetsko 

svetovno prvenstvo 
17 

starejši mladinci univerziada 28 

SAMBO ZVEZA 
SLOVENIJE 

SAMBO 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropske igre 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

16 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

16 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

20 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

18 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 
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mlajše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

18 

SANKAŠKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

SANKANJE - 
NARAVNE PROGE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

kontinentalni pokal 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

  

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

  

mlajši mladinci 
mlajše mladinski 

kontinentalni pokal 
  

SANKANJE - 
UMETNE PROGE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 

50 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

dečki - U14 

državno prvenstvo za 
dečke - U14 

14 

mednarodno 
tekmovanje za dečke 

- U14 
14 

mlajši člani 
mlajše člansko 

svetovno prvenstvo 
23 

mlajši mladinci 

mlajše mladinski 
svetovni pokal 

18 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

starejši mladinci 

kvalifikacije za 
starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

20 

starejše mladinski 
svetovni pokal 

20 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

20 
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starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

20 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

20 

SAVATE ZVEZA 
SLOVENIJE 

SAVATE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 34 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 34 

svetovno prvenstvo 34 

mladinci 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

17 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

17 

mlajši dečki 
državno prvenstvo za 

mlajše dečke 
12 

mlajši mladinci 
mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

17 

starejši dečki 
državno prvenstvo za 

starejše dečke 
14 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

20 

starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

21 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

21 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

21 

SLOVENSKA 
POTAPLJAŠKA 

ZVEZA 

POTAPLJANJE - 
HITROSTNO 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

POTAPLJANJE - 
PLAVANJE S 

PLAVUTMI 
člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovne igre 50 
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svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinski svetovni 
pokal 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

POTAPLJANJE - 
PODVODNA 

FOTOGRAFIJA 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

POTAPLJANJE - 
PODVODNA 

ORIENTACIJA 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

POTAPLJANJE - 
PODVODNI 

HOKEJ 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

POTAPLJANJE - 
PODVODNI LOV 

člani 

državno prvenstvo 50 

svetovno prvenstvo 50 

POTAPLJANJE - 
PROSTO 

POTAPLJANJE 

državni rekord 50 

državno prvenstvo 50 

evropski rekord 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovni pokal 50 

svetovni rekord 50 

svetovno prvenstvo 50 

SLOVENSKA 
ZVEZA TAJSKEGA 

BOKSA 
TAJSKI BOKS 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropska liga 50 

evropski pokal 35 
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evropsko prvenstvo 35 

mednarodno 
tekmovanje 

35 

svetovni pokal A 35 

svetovno prvenstvo 35 

mladinci 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

17 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

17 

18 

mlajši dečki 

mednarodno 
tekmovanje za mlajše 

dečke 
14 

starejši dečki 
državno prvenstvo za 

starejše dečke 
14 

SMUČARSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE - 
ZDRUŽENJE 

SMUČARSKIH 
PANOG 

SMUČANJE - 
ALPSKO 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

mednarodno 
tekmovanje 

35 

50 

olimpijske igre 35 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 35 

svetovno prvenstvo 35 

univerziada 20 

kadeti 

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

15 

kadetsko državno 
prvenstvo 

15 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

mlajši dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za mlajše 

dečke 
13 

državno prvenstvo za 
mlajše dečke 

13 

mednarodno 
tekmovanje za mlajše 

dečke 
13 

mlajši mladinci 

mladinske igre Alpe - 
Jadran 

17 

mladinske olimpijske 
igre 

17 

mlajše mladinska 
svetovna rang 

lestvica 
17 

mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
17 
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mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

17 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

mlajše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

17 

olimpijski festival 
evropske mladine 

17 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
20 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

20 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

20 

SMUČANJE - 
BIATLON 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši člani 

mlajše članski 
evropski pokal 

21 

mlajše člansko 
državno pokalno 

prvenstvo 
21 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

21 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

21 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

21 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

21 

mlajši dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za mlajše 

dečke 
13 
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državno prvenstvo za 
mlajše dečke 

13 

mlajši mladinci 

mladinske igre Alpe - 
Jadran 

16 

mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
17 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

17 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

olimpijski festival 
evropske mladine 

17 

starejši dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za starejše 

dečke 
15 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

15 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
19 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

19 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

19 

SMUČANJE - 
DESKANJE NA 

SNEGU 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

univerziada 27 

mladinci 

mladinska svetovna 
rang lestvica 

20 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

olimpijski festival 
evropske mladine 

17 

mlajši dečki mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 

15 

mlajši mladinci 
15 

mlajše mladinsko 15 
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mednarodno 
tekmovanje 

starejši dečki 
državno prvenstvo za 

starejše dečke 
13 

SMUČANJE - 
NORDIJSKA 

KOMBINACIJA 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

kontinentalni pokal 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

svetovni pokal A 50 

svetovno prvenstvo 50 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

50 

univerziada 50 

dečki - U13 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke - 

U13 
13 

dečki - U15 
državno prvenstvo za 

dečke - U15 
15 

kadeti 

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

16 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
18 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

olimpijski festival 
evropske mladine 

  

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
20 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

20 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

SMUČANJE - člani državno pokalno 50 
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PROSTI SLOG prvenstvo 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

univerziada 27 

dečki 
državno prvenstvo za 

dečke 
14 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

21 

SMUČANJE - 
SMUČARSKI 

SKOKI 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

kontinentalni pokal 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

50 

univerziada 50 

dečki - U13 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke - 

U13 
13 

dečki - U14 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke - 

U14 
14 

dečki - U15 

državno pokalno 
prvenstvo za dečke - 

U15 
15 

kadeti 

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

16 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

olimpijski festival 
evropske mladine 

16 
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mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
18 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
20 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

20 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

SMUČANJE - 
SMUČARSKI TEKI 

člani 

domače tekmovanje 50 

državno prvenstvo 50 

kontinentalni pokal 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

univerziada 50 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

mlajši člani 

mlajše članski 
kontinentalni pokal 

23 

mlajše člansko 
domače tekmovanje 

20 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
domače tekmovanje 

16 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 
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starejši dečki 

domače tekmovanje 
za starejše dečke 

14 

mednarodno 
tekmovanje za 
starejše dečke 

14 

starejši mladinci 

olimpijski festival 
evropske mladine 

18 

starejše mladinski 
kontinentalni pokal 

18 

starejše mladinsko 
domače tekmovanje 

18 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

18 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

SMUČANJE - 
TELEMARK 

člani 

državno prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
21 

SQUASH ZVEZA 
SLOVENIJE 

SQUASH 

člani 

domače tekmovanje 50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

Pro Tour 50 

svetovne igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko domače 
tekmovanje 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

STRELSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

SAMOSTREL 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

18 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

18 
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kadetsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

21 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

21 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

21 

STRELSTVO 

člani 

domače tekmovanje 50 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropske igre 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

50 

univerziada 50 

dečki 

domače tekmovanje 
za dečke 

14 

državno prvenstvo za 
dečke 

14 

kadeti 

kadetska evropska 
liga 

18 

kadetski evropski 
pokal 

18 

kadetsko domače 
tekmovanje 

18 

kadetsko državno 
prvenstvo 

18 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

21 

mladinsko domače 
tekmovanje 

21 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

21 

mladinsko državno 
prvenstvo 

21 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

21 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

21 
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mladinsko svetovno 
prvenstvo 

21 

mladinsko 
tekmovanje za veliko 

nagrado 
21 

starejši dečki 

domače tekmovanje 
za starejše dečke 

16 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

16 

starejši mladinci 
starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

21 

ŠAHOVSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

ŠAH - 
HITROPOTEZNI 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

šahovska olimpijada 50 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

16 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

16 

mladinci 

mladinska svetovna 
rang lestvica 

20 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

20 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

20 

ŠAH - POSPEŠENI člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropsko prvenstvo 50 
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mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

šahovska olimpijada 50 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

16 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

16 

mladinci 

mladinska svetovna 
rang lestvica 

20 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

20 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

20 

ŠAH - 
STANDARDNI 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

šahovska olimpijada 50 

kadeti 

kadetska šahovska 
olimpijada 

16 

kadetsko državno 
prvenstvo 

16 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

16 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

16 

mladinci mladinska svetovna 20 
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rang lestvica 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

20 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

20 

TAEKWON-DO 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

TAEKWONDO - 
ITF 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetski evropski 
pokal 

14 

kadetski svetovni 
pokal 

14 

kadetsko državno 
prvenstvo 

14 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

14 

mladinci 

mladinski evropski 
pokal 

18 

mladinski svetovni 
pokal 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši dečki 
državno prvenstvo za 

mlajše dečke 
10 

TAEKWONDO - 
WTF 

člani 

domače tekmovanje 50 

državno prvenstvo 50 

evropske igre 50 

evropsko prvenstvo 50 

grand prix 50 

kvalifikacije za 
olimpijske igre 

50 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 
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mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko domače 
tekmovanje 

14 

kadetsko državno 
prvenstvo 

14 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

14 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

12 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

14 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinske olimpijske 

igre 
18 

kvalifikacije za 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
18 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko domače 
tekmovanje 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 
mlajše člansko 

evropsko prvenstvo 
21 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

15 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

starejši dečki 
domače tekmovanje 

za starejše dečke 
12 

TENIŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

TENIS člani 

ATP prvenstvo 40 

Davisov pokal 40 

državno prvenstvo 40 

evropsko prvenstvo 40 

Fed pokal 40 

grand slam 40 

masters pokal 40 

mednarodno 
tekmovanje 

40 
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olimpijske igre 40 

sredozemske igre 40 

svetovna rang 
lestvica 

40 

turnir serije ATP 40 

turnir serije WTA 40 

WTA prvenstvo 40 

mladinci 

mladinska državna 
rang lestvica 

19 

mladinska evropska 
rang lestvica 

17 

mladinska svetovna 
rang lestvica 

18 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinski grand slam 18 

mladinski masters 
pokal 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mlajši mladinci 

mlajše mladinska 
svetovna rang 

lestvica 
15 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

15 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

15 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

mlajše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

15 

mlajši mladinski 
masters pokal 

15 

olimpijski festival 
evropske mladine 

15 

starejši mladinci 
starejše mladinski 

masters pokal 
18 

TEŽKOATLETSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
DVIGANJE UTEŽI 

člani 

državno prvenstvo 35 

evropski pokal 35 

evropsko prvenstvo 35 

mednarodno 
tekmovanje 

35 

olimpijske igre 35 

svetovno prvenstvo 35 

kadeti 

kadetski evropski 
pokal 

17 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 
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kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

mladinci 

mladinski evropski 
pokal 

20 

mladinsko državno 
prvenstvo 

20 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

20 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

20 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

20 

TRIATLONSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 

AKVATLON 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

39 

državno prvenstvo 39 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 
kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

15 

mladinci 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši člani 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
17 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

17 

starejši dečki 
domače tekmovanje 

za starejše dečke 
13 

DUATLON člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

39 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 
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evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

15 

kadetsko državno 
prvenstvo 

15 

mladinci 

mladinski evropski 
pokal 

19 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši člani 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
17 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

17 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

starejši dečki 
domače tekmovanje 

za starejše dečke 
13 

TRIATLON 
člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

39 

državno prvenstvo 50 

evropske igre 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 
kadetsko državno 
pokalno prvenstvo 

15 
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mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinski evropski 
pokal 

19 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši člani 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

23 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

23 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

23 

mlajši mladinci 

mlajše mladinski 
evropski pokal 

17 

mlajše mladinsko 
državno pokalno 

prvenstvo 
17 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

17 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

17 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

starejši dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za starejše 

dečke 
13 

VATERPOLSKA 
ZVEZA 

SLOVENIJE 
VATERPOLO 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kvalifikacije za 
kadetsko evropsko 

prvenstvo 
17 

mladinci 
mladinsko državno 

prvenstvo 
19 

mlajši dečki 
državno prvenstvo za 

mlajše dečke 
13 

VESLAŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

VESLANJE člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
olimpijske igre 

50 
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mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

sredozemske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

dečki 

državno prvenstvo za 
dečke 

14 

mednarodno 
tekmovanje za dečke 

14 

mladinci 

mladinske olimpijske 
igre 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

mlajše člansko 
državno prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

22 

mlajše člansko 
mednarodno 
tekmovanje 

22 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

22 

mlajši dečki 
državno prvenstvo za 

mlajše dečke 
13 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

ZVEZA DRSALNIH 
ŠPORTOV 

SLOVENIJE 

DRSANJE - 
KRATKE PROGE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovno prvenstvo 50 

univerziada 50 

mladinci 

mladinska svetovna 
rang lestvica 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

50 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

olimpijski festival 19 
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evropske mladine 

mlajši dečki 

državno prvenstvo za 
mlajše dečke 

12 

mednarodno 
tekmovanje za mlajše 

dečke 
12 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

mlajše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

16 

olimpijski festival 
evropske mladine 

  

starejši dečki 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

14 

mednarodno 
tekmovanje za 
starejše dečke 

14 

DRSANJE - 
UMETNOSTNO 

člani 

državno pokalno 
prvenstvo 

50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovno prvenstvo 50 

tekmovanje za veliko 
nagrado 

50 

univerziada 50 

mladinci 

mladinska svetovna 
rang lestvica 

19 

mladinske olimpijske 
igre 

19 

mladinsko državno 
pokalno prvenstvo 

19 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
tekmovanje za veliko 

nagrado 
19 

olimpijski festival 
evropske mladine 

19 

mlajši dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za mlajše 

dečke 
12 

državno prvenstvo za 
mlajše dečke 

12 
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mednarodno 
tekmovanje za mlajše 

dečke 
12 

mlajši mladinci 
olimpijski festival 
evropske mladine 

15 

starejši dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za starejše 

dečke 
15 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

15 

mednarodno 
tekmovanje za 
starejše dečke 

15 

ZVEZA DRUŠTEV 
KEGLJANJA NA 

LEDU SLOVENIJE 

KEGLJANJE NA 
LEDU 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

  

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

  

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

  

starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

  

ZVEZA 
KOTALKARSKIH 

ŠPORTOV 
SLOVENIJE 

KOTALKANJE - 
HITROSTNO 
ROLANJE 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

sredozemske igre 50 

svetovne igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

17 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

17 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

17 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 19 
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prvenstvo 

mlajši dečki 
državno prvenstvo za 

mlajše dečke 
13 

starejši dečki 
državno prvenstvo za 

starejše dečke 
15 

KOTALKANJE - 
UMETNOSTNO 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

sredozemske igre 50 

svetovne igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

15 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

15 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

19 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

19 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

19 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

19 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

17 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

17 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

17 

mlajše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

17 

starejši dečki 

državno prvenstvo za 
starejše dečke 

13 

mednarodno 
tekmovanje za 
starejše dečke 

15 

ZVEZA ZA AVTO 
ŠPORT 

SLOVENIJE - AŠ 
2005 

AVTOMOBILIZEM - 
AVTOKROS 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

mladinci 
mladinsko državno 

prvenstvo 
  

AVTOMOBILIZEM - 
CESTNO 

HITROSTNI 
člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 
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mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

AVTOMOBILIZEM - 
GORSKO 

HITROSTNI 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

mladinci 

mladinski evropski 
pokal 

27 

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

27 

AVTOMOBILIZEM - 
RALLY 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

  

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

27 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

27 

  

ZVEZA ZA 
BASEBALL IN 

SOFTBALL 
SLOVENIJE 

BASEBALL 

člani 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 

50 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

15 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

15 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

15 

kvalifikacije za 
kadetsko evropsko 

prvenstvo 
15 
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kvalifikacije za 
kadetsko svetovno 

prvenstvo 
15 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko evropsko 

prvenstvo 
18 

kvalifikacije za 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

kvalifikacije za 
mlajše člansko 

evropsko prvenstvo 
21 

kvalifikacije za 
mlajše člansko 

svetovno prvenstvo 
21 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

21 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

21 

mlajši dečki 

državno pokalno 
prvenstvo za mlajše 

dečke 
12 

SOFTBALL 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 

50 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

kadeti 

kadetsko državno 
prvenstvo 

15 

kadetsko evropsko 
prvenstvo 

15 

kadetsko 
mednarodno 
tekmovanje 

15 

kadetsko svetovno 
prvenstvo 

15 

kvalifikacije za 
kadetsko evropsko 

prvenstvo 
15 

kvalifikacije za 
kadetsko svetovno 

prvenstvo 
15 

mladinci 

kvalifikacije za 
mladinsko evropsko 

prvenstvo 
18 
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kvalifikacije za 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

kvalifikacije za 
mlajše člansko 

evropsko prvenstvo 
21 

kvalifikacije za 
mlajše člansko 

svetovno prvenstvo 
21 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

21 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

21 

ZVEZA ZA HOKEJ 
NA TRAVI 

SLOVENIJE 
HOKEJ NA TRAVI 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropska klubska 
tekmovanja drugega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropska klubska 
tekmovanja prvega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropska klubska 
tekmovanja tretjega 

kakovostnega 
razreda 

50 

evropsko prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 
divizije B 

50 

evropsko prvenstvo 
divizije C 

50 

olimpijske igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

dečki - U14 
državno prvenstvo za 

dečke - U14 
14 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo divizije B 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo divizije C 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši člani 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

21 

mlajše člansko 21 
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evropsko prvenstvo 
divizije B 

mlajše člansko 
evropsko prvenstvo 

divizije C 
21 

mlajše člansko 
svetovno prvenstvo 

21 

mlajši mladinci 
mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

HOKEJ V 
DVORANI 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 
divizije A 

50 

svetovno prvenstvo 50 

dečki - U14 
državno prvenstvo za 

dečke - U14 
14 

mladinci 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko evropsko 
prvenstvo divizije A 

18 

mladinsko svetovno 
prvenstvo 

18 

mlajši mladinci 
mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

ZVEZA ZA ŠPORT 
INVALIDOV 

SLOVENIJE - 
PARAOLIMPIJSKI 

KOMITE 

ATLETIKA - ŠI 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 
gluhih 

50 

para olimpijske igre 50 

svetovne igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

BOWLING  GLUHI 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

olimpijske igre 
gluhih 

50 

svetovno prvenstvo 50 

CURLING - ŠI 

državno prvenstvo 50 

kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo 

50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

para olimpijske igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

DVORANSKO 
BALINANJE 
BOCCIA - ŠI 

državno prvenstvo 50 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 
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para olimpijske igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

GOLBAL 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 
divizije A 

50 

evropsko prvenstvo 
divizije C 

50 

evropsko prvenstvo 
skupine B 

50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

para olimpijske igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

KOLESARSTVO - 
ŠI 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 
gluhih 

50 

para olimpijske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

KOŠARKA - 
GLUHI 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 
gluhih 

50 

svetovno prvenstvo 50 

KOŠARKA NA 
VOZIČKIH 

drugo 50 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 
skupine A 

50 

evropsko prvenstvo 
skupine B 

50 

evropsko prvenstvo 
skupine C 

50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

para olimpijske igre 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
24 

NAMIZNI TENIS - 
ŠI 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 
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olimpijske igre 
gluhih 

50 

para olimpijske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 
mladinsko državno 

prvenstvo 
18 

ODBOJKA - GLUHI 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 
gluhih 

50 

svetovno prvenstvo 50 

ODBOJKA NA 
MIVKI - GLUHI 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 
gluhih 

50 

svetovno prvenstvo 50 

ODBOJKA SEDE 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

para olimpijske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

PARAKAJAK 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

para olimpijske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

PARATRIATLON 

evropsko prvenstvo 50 

para olimpijske igre 50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

PLAVANJE - ŠI 

državni rekord 50 

državno prvenstvo 50 

evropski rekord 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 
gluhih 

50 
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para olimpijske igre 50 

svetovni rekord 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 

mladinski državni 
rekord 

18 

mladinsko državno 
prvenstvo 

18 

mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

  

SMUČANJE - 
ALPSKO - GLUHI 

člani 

evropski pokal 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 
gluhih 

50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 
mladinsko svetovno 

prvenstvo 
21 

SMUČANJE - 
ALPSKO - ŠI 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropska rang 
lestvica 

50 

evropski pokal 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

para olimpijske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 
mladinsko državno 

prvenstvo 
18 

STRELSTVO - ŠI 
člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

olimpijske igre 
gluhih 

50 

para olimpijske igre 50 

svetovna rang 
lestvica 

50 

svetovni pokal 50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 
mladinsko državno 

prvenstvo 
18 

TENIS - GLUHI člani 
evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 50 
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tekmovanje 

olimpijske igre 
gluhih 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mladinci 
mladinski evropski 

pokal 
20 

ZVEZA ZA 
ŠPORTNI 

RIBOLOV NA 
MORJU 

SLOVENIJE-
Federazione 

slovena per la 
pesca sportiva in 

mare 

RIBIŠTVO - 
ŠPORTNI 

RIBOLOV NA 
MORJU 

člani 

državno prvenstvo 50 

evropsko prvenstvo 50 

mednarodno 
tekmovanje 

50 

svetovno prvenstvo 50 

mlajši mladinci 

mlajše mladinsko 
državno prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

16 

mlajše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

16 

mlajše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

16 

starejši mladinci 

starejše mladinsko 
državno prvenstvo 

21 

starejše mladinsko 
evropsko prvenstvo 

21 

starejše mladinsko 
mednarodno 
tekmovanje 

21 

starejše mladinsko 
svetovno prvenstvo 

21 

*kot domače tekmovanje se upošteva: Prvenstveno tekmovanje (od nivoja 3 naprej); državno prvenstvo v obveznih vajah 
in prvenstveno tekmovanje v obveznih vajah (samo OV III., OV IV., OV V.); prvenstveno tekmovanje ustrezne starostne 
kategorije 
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Tabela 2: Pregled tekmovalnih sistemov po NPŠZ, PANOGI in DISCIPLINI 
 

NPŠZ PANOGA DISCIPLINA 

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 

ATLETIKA - CESTNI TEK 
10000 m 

polmaraton 

ATLETIKA - GORSKI TEK 

ekipno 

gor 

gor/dol 

gor/dol - skupno 

ind. 

maraton 

maraton-ekipno 

maraton-ind 

štafete 

ATLETIKA - KROS 
kratki kros 

kros 

ATLETIKA - STADIONSKA 

1 milja 

100 m 

100 m ovire 

1000 m 

1000 m zapreke 

10000 m 

1000m - dvorana 

100m-200m-300m-
400m 

110 m ovire 

150 m 

1500 m 

1500 m - dvorana 

1500 m zapreke 

200 m 

200 m ovire 

2000 m 

2000 m zapreke 

200m - dvorana 

25000 m 

300 m 

300 m ovire 

3000 m 

3000 m zapreke 

3000m - dvorana 

400 m 

400 m ovire 

400m - dvorana 

4x100 m 

4x1500m 

4x200 m 

4x200m - dvorana 

4x300 m 

4x400 m 

4x400m - dvorana 
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4x800m 

50 m 

5000 m 

60 m 

60 m - dvorana 

60 m ovire 

60 m ovire - 
dvorana 

600 m 

60m ovire 

80 m ovire 

800 m 

800m - dvorana 

četveroboj 

četveroboj - 
dvorana 

daljina 

daljina - dvorana 

daljina (cona) 

daljina (cona) - 
dvorana 

daljina z mesta 

deseteroboj 

disk 

ekipno 

hoja 10 km 

hoja 10000 m 

hoja 20 km 

hoja 2000 m 

hoja 3000 m 

hoja 50 km 

hoja 5000 m 

kladivo 

kopje 

krogla 

krogla - dvorana 

maraton 

osmeroboj 

palica 

palica - dvorana 

peteroboj 

peteroboj - dvorana 

sedmeroboj 

sedmeroboj - 
dvorana 

šesteroboj 

troskok 

troskok - dvorana 

višina 

višina - dvorana 

vortex 
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AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE 

AVTOMOBILIZEM - KARTING 

A 100 

FC 125 

ICA 100 

ICA Junior 100 

ICC 125 

Karting 125 Masters 

Karting Gazela Free 

Karting KZ2 
Masters 

Karting Mini 50 

Karting ROK 

Karting Rotax MAX 
junior 

Karting Rotax MAX 
senior 

KF2 

KF3 

KZ2 

Micro Max 

N 60 

Rotax DD2 

Rotax DD2 Masters 

Rotax junior 

Rotax KZ2 Masters 

Rotax Max 

Rotax MAX senior 

Rotax Mini Max 

Super A 100 

MOTOCIKLIZEM - CESTNO 
HITROSTNI 

125 ccm SP 

endurance 

minimoto 

minimoto open 1 

minimoto open 2 

minimoto open 40 

minimoto open 50 

Moto 2 

Moto 3 

prikoličarji 

S Open 

skuter 70 

skuter sport 

superbike 

supermoto ekipno 

supermoto open 

supermoto S open 

Supermoto S1 

supermoto S2 

supersport 

superstock 

superstock 1000 

MOTOCIKLIZEM - ENDURO absolutno 



87

 

NPŠZ PANOGA DISCIPLINA 

E 1 

E 2 

E 3 

E1 

E2 

E3 

Expert A 

Expert Quad 

Junior 

XC Expert A 

XC Expert Quad 

MOTOCIKLIZEM - MOTOKROS 

125 R1 

125 R2 

ekipno 

EMX 150 

MX 125 2 takt 

MX 300 

MX 85 

MX GP 

MX Open 

MX2 

Open R1 

Open R2 

R3 

MOTOCIKLIZEM - SPEEDWAY 

dvojice 

ekipno 

posamezno 

BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE BADMINTON 

dvojice 

ekipno 

mešane dvojice 

posamezno 

BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE BALINANJE 

dvojice 

ekipno 

hitrostno zbijanje 

hitrostno zbijanje - 
štafeta 

igra v krog 

natančno zbijanje 

posamezno 

BILJARDNA ZVEZA SLOVENIJE BILIJARD - POOL 

14 + 1 

DESETKA 

devetka 

ekipno 

osmica 

BOB ZVEZA SLOVENIJE 

BOB 
dvosed 

štirised 

SKELETON 
posamezno 

skeleton 

BOKSARSKA ZVEZA SLOVENIJE BOKS 
do 38,5 kg 

do 40 kg 



88

 

NPŠZ PANOGA DISCIPLINA 

do 41,5 kg 

do 43 kg 

do 44,5 kg 

do 46 kg 

do 48 kg 

do 50 kg 

do 51 kg 

do 52 kg 

do 54 kg 

do 56 kg 

do 57 kg 

do 60 kg 

do 62 kg 

do 63 kg 

do 64 kg 

do 65 kg 

do 66 kg 

do 68 kg 

do 69 kg 

do 70 kg 

do 72 kg 

do 75 kg 

do 77 kg 

do 80 kg 

do 81 kg 

do 86 kg 

do 91 kg 

nad 91 kg 

BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE BRIDGE 

ekipno 

mešane ekipe 

mešani pari 

pari 

posamezno 

CURLING ZVEZA SLOVENIJE CURLING Curling 

FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE FLOORBALL FLOORBALL 

GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 

GIMNASTIKA - AEROBIKA 

pari 

posamezno 

skupine 

trojice 

GIMNASTIKA - RITMIČNA 

kiji 

kolebnica 

mnogoboj 

mnogoboj - ekipno 

obroč 

ritmična gimnastika 

skupinske vaje 

skupinske vaje - 
mnogoboj 

trak 

žoga 
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GIMNASTIKA - ŠPORTNA 

bradlja 

drog 

dvovišinska bradlja 

gred 

konj z ročaji 

krogi 

mnogoboj 

mnogoboj - ekipno 

parter 

preskok 

GIMNASTIKA - VELIKA PROŽNA 
PONJAVA 

akrobatska steza 

velika prožna 
ponjava 

GOLF ZVEZA SLOVENIJE GOLF 
ekipno 

posamezno 

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 
HOKEJ IN LINE HOKEJ IN LINE 

HOKEJ NA LEDU HOKEJ NA LEDU 

JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE JADRANJE 

29er 

420 

470 

49er 

Byte CII 

finn 

fireball 

formula kajt - 1 

formula windsurfing 

funboard 

IFCA - prosti slog - 
1 

IFCA – slalom -1 

Kona 

laser 

laser 4.7 

laser radial 

Match Race 

Melges 24 

mistral 

Musto Skiff 

optimist 

optimist - ekipno 

RS:X 

soling 

techno 293 -1  

tehno 293 

yngling 

zvezda 

JUDO ZVEZA SLOVENIJE JUDO 

absolutna kategorija 

do 100 kg 

do 32 kg 

do 34 kg 

do 36 kg 
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do 38 kg 

do 40 kg 

do 42 kg 

do 44 kg 

do 46 kg 

do 48 kg 

do 50 kg 

do 52 kg 

do 55 kg 

do 57 kg 

do 60 kg 

do 63 kg 

do 66 kg 

do 70 kg 

do 73 kg 

do 78 kg 

do 81 kg 

do 90 kg 

ekipno 

nad 100 kg 

nad 63 kg 

nad 66 kg 

nad 70 kg 

nad 78 kg 

nad 90 kg 

JU-JITSU IN JIU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE JU - JITSU 

borbe do 32 kg 

borbe do 34 kg 

borbe do 36 kg 

borbe do 37 kg 

borbe do 40 kg 

borbe do 41 kg 

borbe do 44 kg 

borbe do 45 kg 

borbe do 46 kg 

borbe do 48 kg 

borbe do 49 kg 

borbe do 50 kg 

borbe do 52 kg 

borbe do 55 kg 

borbe do 56 kg 

borbe do 57 kg 

borbe do 60 kg 

borbe do 62 kg 

borbe do 63 kg 

borbe do 66 kg 

borbe do 69 kg 

borbe do 70 kg 

borbe do 73 kg 

borbe do 77 kg 

borbe do 81 kg 
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borbe do 85 kg 

borbe do 94 kg 

borbe ekipno 

borbe nad 63 kg 

borbe nad 66 kg 

borbe nad 70 kg 

borbe nad 81 kg 

borbe nad 94 kg 

duo sistem - m. pari 

duo sistem - mešani 
pari 

duo sistem - ž. pari 

ne waza nad 94 kg 

ne-waza do 32 kg 

ne-waza do 34 kg 

ne-waza do 36 kg 

ne-waza do 37 kg 

ne-waza do 40 kg 

ne-waza do 41 kg 

ne-waza do 44 kg 

ne-waza do 45 kg 

ne-waza do 46 kg 

ne-waza do 48 kg 

ne-waza do 49 kg 

ne-waza do 50 kg 

ne-waza do 52 kg 

ne-waza do 55 kg 

ne-waza do 56 kg 

ne-waza do 57 kg 

ne-waza do 60 kg 

ne-waza do 62 kg 

ne-waza do 63 kg 

ne-waza do 66 kg 

ne-waza do 69 kg 

ne-waza do 70 kg 

ne-waza do 73 kg 

ne-waza do 77 kg 

ne-waza do 81 kg 

ne-waza do 85 kg 

ne-waza do 94 kg 

ne-waza nad 63 kg 

ne-waza nad 66 kg 

ne-waza nad 70 kg 

ne-waza nad 94 kg 

Tehnike 1.kat 

Tehnike 2.kat 

tehnike absolutno 

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE KAJAK KANU - MARATON 

C-1 

C-1 kratek 

C-2 
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C-2 kratek 

K-1 

K-1 kratek 

K-2 

K-2 kratek 

K-4 

KAJAK KANU - MIRNE VODE 

C-1 

C-1 1000m 

C-1 2000m 

C-1 200m 

C-1 5000m 

C-1 500m 

C-1 štafeta 

C-2 1000m 

C-2 2000m 

C-2 200m 

C-2 5000m 

C-2 500m 

C-4 1000m 

C-4 200m 

C-4 500m 

ekipno 

K-1 

K-1 1000m 

K-1 2000m 

K-1 200m 

K-1 5000m 

K-1 500m 

K-1 štafeta 

K-2 

K-2 1000m 

K-2 2000m 

K-2 200m 

K-2 5000m 

K-2 500m 

K-4 1000m 

K-4 2000m 

K-4 200m 

K-4 5000m 

K-4 500m 

KAJAK KANU - SLALOM 

3 x C-1 

3 x C-2 

3 x K-1 

C-1 

C-2 

K-1 

KAJAK KANU - SPUST 

3 x C-1 

3 x C-1 šprint 

3 x C-2 

3 x C-2 šprint 
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3 x K-1 

3 x K-1 šprint 

C-1 

C-1 šprint 

C-2 

C-2 šprint 

K-1 

K-1 šprint 

KARATE ZVEZA SLOVENIJE KARATE 

borbe absolutna 
kategorija 

borbe do 40 kg 

borbe do 45 kg 

borbe do 47 kg 

borbe do 48 kg 

borbe do 50 kg 

borbe do 52 kg 

borbe do 53 kg 

borbe do 54 kg 

borbe do 55 kg 

borbe do 57 kg 

borbe do 59 kg 

borbe do 60 kg 

borbe do 61 kg 

borbe do 63 kg 

borbe do 67 kg 

borbe do 68 kg 

borbe do 70 kg 

borbe do 75 kg 

borbe do 76 kg 

borbe do 84 kg 

borbe ekipno 

borbe nad 50 kg 

borbe nad 54 kg 

borbe nad 55 kg 

borbe nad 59 kg 

borbe nad 68 kg 

borbe nad 70 kg 

borbe nad 76 kg 

borbe nad 84 kg 

kate 

kate ekipno 

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE KEGLJANJE 

dvojice 

ekipno 

kombinacija 

mešane dvojice 

posamezno 

šprint posamezno 

tandem dvojice 

tandem ekipno 

tandem mešane 
dvojice 
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KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE KICKBOKS - WAKO 

glasbene forme 
mehke golorok 

glasbene forme 
mehke z orožjem 

glasbene forme trde 
golorok 

glasbene forme trde 
z orožjem 

K1-R do 48 kg 

K1-R do 51 kg 

K1-R do 52 kg 

K1-R do 54 kg 

K1-R do 56 kg 

K1-R do 57 kg 

K1-R do 60 kg 

K1-R do 63,5 kg 

K1-R do 65 kg 

K1-R do 67 kg 

K1-R do 70 kg 

K1-R do 71 kg 

K1-R do 75 kg 

K1-R do 81 kg 

K1-R do 86 kg 

K1-R do 91 kg 

K1-R nad 70 kg 

K1-R nad 91 kg 

kick light do 50 kg 

kick light do 55 kg 

kick light do 57 kg 

kick light do 60 kg 

kick light do 63 kg 

kick light do 65 kg 

kick light do 69 kg 

kick light do 70 kg 

kick light do 74 kg 

kick light do 79 kg 

kick light do 84 kg 

kick light do 89 kg 

kick light do 94 kg 

kick light nad 65 kg 

kick light nad 70 kg 

kick light nad 94 kg 

lahki kontakt do 42 
kg 

lahki kontakt do 46 
kg 

lahki kontakt do 47 
kg 

lahki kontakt do 50 
kg 

lahki kontakt do 52 
kg 

lahki kontakt do 55 
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kg 

lahki kontakt do 57 
kg 

lahki kontakt do 60 
kg 

lahki kontakt do 63 
kg 

lahki kontakt do 65 
kg 

lahki kontakt do 69 
kg 

lahki kontakt do 70 
kg 

lahki kontakt do 74 
kg 

lahki kontakt do 79 
kg 

lahki kontakt do 84 
kg 

lahki kontakt do 89 
kg 

lahki kontakt do 94 
kg 

lahki kontakt nad 60 
kg 

lahki kontakt nad 65 
kg 

lahki kontakt nad 69 
kg 

lahki kontakt nad 70 
kg 

lahki kontakt nad 71 
kg 

lahki kontakt nad 94 
kg 

low kick do 48 kg 

low kick do 51 kg 

low kick do 52 kg 

low kick do 54 kg 

low kick do 56 kg 

low kick do 57 kg 

low kick do 60 kg 

low kick do 63,5 kg 

low kick do 65 kg 

Low kick do 67 kg 

low kick do 70 kg 

low kick do 71 kg 

low kick do 75 kg 

low kick do 81 kg 

low kick do 86 kg 

low kick do 91 kg 

low kick nad 70 kg 

low kick nad 81 kg 

low kick nad 91 kg 

pol kontakt do 50 kg 
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pol kontakt do 55 kg 

pol kontakt do 56 kg 

pol kontakt do 57 kg 

pol kontakt do 60 kg 

pol kontakt do 63 kg 

pol kontakt do 65 kg 

pol kontakt do 69 kg 

pol kontakt do 70 kg 

pol kontakt do 71 kg 

pol kontakt do 74 kg 

pol kontakt do 79 kg 

pol kontakt do 84 kg 

pol kontakt do 89 kg 

pol kontakt do 91 kg 

pol kontakt do 94 kg 

pol kontakt kad.  do 
63 kg 

pol kontakt kad. do 
42 kg 

pol kontakt kad. do 
46 kg 

pol kontakt kad. do 
47 kg 

pol kontakt kad. do 
50 kg 

pol kontakt kad. do 
52 kg 

pol kontakt kad. do 
55 kg 

pol kontakt kad. do 
57 kg 

pol kontakt kad. do 
60 kg 

pol kontakt kad. do 
65 kg 

pol kontakt kad. do 
69 kg 

pol kontakt kad. nad 
65 kg 

pol kontakt kad. nad 
69 kg 

pol kontakt nad 60 
kg 

pol kontakt nad 65 
kg 

pol kontakt nad 70 
kg 

pol kontakt nad 71 
kg 

pol kontakt nad 94 
kg 

polni kontakt - 67 kg 

polni kontakt -51kg 

polni kontakt do 48 
kg 

polni kontakt do 51 
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kg 

polni kontakt do 52 
kg 

polni kontakt do 54 
kg 

polni kontakt do 56 
kg 

polni kontakt do 57 
kg 

polni kontakt do 60 
kg 

polni kontakt do 
63,5 kg 

polni kontakt do 65 
kg 

polni kontakt do 70 
kg 

polni kontakt do 71 
kg 

polni kontakt do 75 
kg 

polni kontakt do 81 
kg 

polni kontakt do 
81kg 

polni kontakt do 86 
kg 

polni kontakt do 91 
kg 

polni kontakt nad 70 
kg 

polni kontakt nad 91 
kg 

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

KOLESARSTVO - BMX prosti stil 

KOLESARSTVO - CESTNO 

enodnevna dirka 

etapna dirka 

kriterij 

kronometer 

kronometer ekipno 

mešano 

vzpon 

KOLESARSTVO - GORSKO 

4-kros 

CROSS 
COUNTRY-

ELIMINATOR 

Enduro 

etapna dirka 

kros 

maraton 

paralelni slalom 

spust 

štafeta ekipno 

vzpon 

KOLESARSTVO - STEZA 
1000m kronometer 

2000m 
zasledovalno 
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200m kronometer 

3000m 
zasledovalno 

4000m 
zasledovalno 

4000m 
zasledovalno 

ekipno 

500m kronometer 

dirka na izločanje 

dirka na točke 

keirin 

madison 

scratch 10 km 

scratch 15 km 

scratch 7,5 km 

šprint 

šprint ekipno 

tandem 

KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

KONJENIŠTVO - DRESURA 
ekipno 

posamezno 

KONJENIŠTVO - 
PRESKAKOVANJE OVIR 

ekipno 

posamezno 

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
KOŠARKA KOŠARKA 

KOŠARKA 3 NA 3 KOŠARKA 3 na 3 

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE 

LETALSTVO - AKROBATSKO 
LETENJE 

Advanced 

Intermediate 

jadralno 

Sportsman 

Unlimited 

LETALSTVO - BALONARSTVO toplozračni baloni 

LETALSTVO - JADRALNO 
LETENJE 

odprti razred 

preleti 

standardni razred 

LETALSTVO - JADRALNO 
PADALSTVO 

akrobatsko letenje 

hitrostni preleti 

hitrostni preleti - 
ekipno 

hitrostni preleti 
serijski razred 

jadralno padalstvo 

natančno pristajanje 

natančno pristajanje 
- ekipno 

prosti preleti 

LETALSTVO - JADRALNO 
ZMAJARSTVO 

hitrostni preleti 

hitrostni preleti - 
ekipno 

napovedan hitrostni 
prelet v trik. 25 km 

prosti preleti 

LETALSTVO - MODELARSTVO 
F1A 

F1A ekipno 
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F1B 

F1B ekipno 

F1C 

F1C ekipno 

F1H 

F1H ekipno 

F1Q 

F3A 

F3A ekipno 

F3B 

F3B ekipno 

F3J 

F3J ekipno 

F3K 

F3K ekipno 

LETALSTVO - MOTORNI ZMAJI 
dvosedi RWL 2 

enosedi RWL 1 

LETALSTVO - MOTORNO 
LETENJE 

natančno letenje 

LETALSTVO - PADALSTVO 

cilj 

cilj ekipno 

figure 

figure ekipno 

skupno 

LETALSTVO - PADALSTVO 
SKUPINSKI LIKOVNI SKOKI 

4-way 

8-way 

LETALSTVO - PADALSTVO 
UMETNIŠKE DISCIPLINE 

Freefly 

Freestyle 

Skysurf 

LETALSTVO - PARA SKI 

ekipno 

F1A 

F1A ekipno 

F1B 

F1B ekipno 

F1C 

F1C ekipno 

F1H 

F1H ekipno 

F3A 

F3A ekipno 

F3B 

F3B ekipno 

F3J 

F3J ekipno 

F3K 

F3K ekipno 

posamezno 

S1A 

S1A ekipno 

S1B 
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S1B ekipno 

S3A 

S3A ekipno 

S3B 

S3B ekipno 

S4A 

S4A ekipno 

S5B 

S5B ekipno 

S5C 

S5C ekipno 

S6A 

S6A ekipno 

S6B 

S6B ekipno 

S7 

S7 ekipno 

S8D 

S8E/P 

S8E/P ekipno 

S9A 

S9A ekipno 

S9B 

S9B ekipno 

SD8 ekipno 

LETALSTVO - ULTRA LAHKA 
LETALA 

dvosedi RAL 2 

enosedi RAL 1 

jadralno padalo z 
motorjem RPF 

RPL 1 

RPL 2 

LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 

LOKOSTRELSTVO - 3D 

dolgi lok 

ekipno 

goli lok 

instiktivni lok 

sestavljeni lok 

LOKOSTRELSTVO - POLJSKO 

arrowhead ekipno 

goli lok-arrowhead 

goli lok-FITA poljski 
krog 

sestavljeni lok-
arrowhead 

sestavljeni lok-FITA 
poljski krog 

ukrivljeni lok-
arrowhead 

ukrivljeni lok-FITA 
poljski krog 

LOKOSTRELSTVO - TARČNO 

sestavljeni lok-18m 
dvoranski krog 

ekipno 

sestavljeni lok-
dvoranski dvoboj 
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sestavljeni lok-
dvoranski dvoboj 

ekipno 

sestavljeni lok-FITA 
18m dvoranski krog 

sestavljeni lok-FITA 
70m krog 

sestavljeni lok-FITA 
70m krog ekipno 

sestavljeni lok-
olimpijski krog 

sestavljeni lok-
olimpijski krog 

ekipno 

ukrivljeni lok-18m 
dvoranski krog 

ekipno 

ukrivljeni lok-
dvoranski dvoboj 

ukrivljeni lok-
dvoranski dvoboj 

ekipno 

ukrivljeni lok-FITA 
18m dvoranski krog 

ukrivljeni lok-FITA 
70m ekipno 

ukrivljeni lok-FITA 
70m krog 

ukrivljeni lok-FITA 
krog 

ukrivljeni lok-
olimpijski krog 

ukrivljeni lok-
olimpijski krog 

ekipno 

NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE NAMIZNI TENIS 

dvojice 

ekipno 

posamezno 

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
FUTSAL - MALI NOGOMET 

FUTSAL - MALI 
NOGOMET 

NOGOMET nogomet 

NOVA ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE 
ROKOBORBA - GRŠKO RIMSKI 

SLOG 

do 100 kg 

do 120 kg 

do 130kg 

do 23 kg 

do 26 kg 

do 29 kg 

do 32 kg 

do 35 kg 

do 35kg 

do 38 kg 

do 40 kg 

do 42 kg 

do 42kg 

do 45 kg 

do 46 kg 
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do 47 kg 

do 50 kg 

do 53 kg 

do 54 kg 

do 55 kg 

do 58 kg 

do 59 kg 

do 59kg 

do 60 kg 

do 63 kg 

do 66 kg 

do 66kg 

do 69 kg 

do 71kg 

do 73kg 

do 74 kg 

do 75 kg 

do 75kg 

do 76 kg 

do 80kg 

do 84 kg 

do 85 kg 

do 85kg 

do 96 kg 

do 98kg 

do35kg 

do38kg 

do42kg 

do47kg 

do53kg 

od 29-32kg 

ROKOBORBA - PROSTI SLOG 

do 120 kg 

do 48 kg 

do 49 kg 

do 51 kg 

do 55 kg 

do 59 kg 

do 60 kg 

do 63 kg 

do 66 kg 

do 67 kg 

do 72 kg 

do 74 kg 

do 84 kg 

do 96 kg 

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

ODBOJKA ODBOJKA 

ODBOJKA NA MIVKI 
ODBOJKA NA 

MIVKI 

ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE 
ORIENTACIJA - ORIENTACIJSKI 

TEK 

dolga proga 

skupno 
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srednja proga 

šprint 

šprint štafeta 

štafeta 

ultra dolga proga 

ORIENTACIJA - PRECIZNA 

ekipno 

PreO 

skupno 

TempO 

ORIENTACIJA - SMUČARSKA 

dolga proga 

skupno 

srednja proga 

šprint 

šprint štafeta 

štafeta 

ORIENTACIJA - Z GORSKIMI 
KOLESI 

dolga proga 

skupno 

srednja proga 

šprint 

štafeta 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

PLANINSTVO - ŠPORTNO 
PLEZANJE 

balvansko plezanje 

hitrost 

kombinacija 

težavnost 

PLANINSTVO - TEKMOVALNO 
LEDNO PLEZANJE 

hitrost 

težavnost 

PLANINSTVO - TEKMOVALNO 
TURNO SMUČANJE 

pari 

posamezno 

šprint 

štafeta 

vzpon 

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE PLAVANJE 

100 m delfin 

100 m hrbtno 

100 m prosto 

100 m prsno 

100m delfin - 25m 
bazen 

100m hrbtno - 25m 
bazen 

100m mešano - 
25m bazen 

100m prosto - 25m 
bazen 

100m prsno - 25m 
bazen 

1500 m prosto 

1500m prosto - 25m 
bazen 

200 m delfin 

200 m delfin - 25 m 
bazen 

200 m hrbtno 



104

 

NPŠZ PANOGA DISCIPLINA 

200 m mešano 

200 m prosto 

200 m prsno 

200m hrbtno - 25m 
bazen 

200m mešano - 
25m bazen 

200m prosto - 25m 
bazen 

200m prsno - 25m 
bazen 

400 m mešano 

400 m prosto 

400m mešano - 
25m bazen 

400m prosto - 25m 
bazen 

4x100 m mešano 

4x100 m prosto 

4x100m mešano - 
25m bazen 

4x100m prosto - 
25m bazen 

4x200 m prosto 

4x200m prosto- 
25m bazen 

4x50m mešano - 
25m bazen 

4x50m prosto - 25m 
bazen 

50 m delfin 

50 m hrbtno 

50 m prosto 

50 m prsno - 25m 
bazen 

50m delfin - 25m 
bazen 

50m hrbtno - 25m 
bazen 

50m prosto - 25m 
bazen 

50m prsno 

800 m prosto 

800 m prosto - 25m 
bazen 

FINA točke skupno 

PLAVANJE - DALJINSKO 
PLAVANJE 

10 km - daljinsko 
plavanje 

25 km - daljinsko 
plavanje 

5km - daljinsko 
plavanje 

7,5 km - daljinsko 
plavanje 

ekipna tekma 

skupno točkovanje 
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PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 

PLES - AKROBATSKI R&R 
Formacije 

pari 

PLES - MODERNI TEKMOVALNI 
PLESI 

break mala skupina 

breakdance solo 

disco formacija 

disco mala skupina 

disco pari 

disco solo 

electric boogie pari 

electric boogie solo 

hip hop formacija 

hip hop mala 
skupina 

hip hop pari 

hip hop solo 

step formacija 

step mala skupina 

step pari 

step solo 

step trio 

šov formacija 

šov mala skupina 

šov pari 

šov solo 

PLES - ST IN LA PLESI 

ČLA 

ČLB 

ČLC 

ČLI 

kombinacija ST in 
LA 

LA plesi 

MA 

MB 

MC 

MMA 

MMB 

MMC 

SMA 

SMB 

SMC 

ST plesi 

RAFTING ZVEZA SLOVENIJE RAFTING 

dvoboj 

Dvoboj R2 

Dvoboj R2 ali R4 ali 
R6 

Dvoboj R4 

Dvoboj R6 

 skupno 

Skupno R2 

Skupno R2 ali R4 ali 
R6 
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Skupno R4 

Skupno R6 

Slalom R2 

Slalom R2 ali R4 ali 
R6 

slalom R4 

slalom R6 

Sprint R2 

Sprint R2 ali R4 ali 
R6 

Sprint R4 

Sprint R6 

Spust R2 

Spust R2 ali R4 ali 
R6 

spust R4 

spust R6 

šprint/dvoboj R4 

šprint/dvoboj R6 

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

RIBIŠTVO - KASTING 

D-8 - obtežilnik multi 
cilj 

D-9 - obtežilnik multi 
daljava, dvoročno 

deveteroboj D-1 do 
D-9 

muha cilj 

muha daljava 
dvoročno 

muha daljava 
enoročno 

muha natančno 

muha-daljava 

obtežilnik cilj 

obtežilnik daljava 
dvoročno 

obtežilnik daljava 
enoročno 

obtežilnik natančno 

peteroboj 

peteroboj ekipno 

sedmeroboj D-1 do 
D-7 

sedmeroboj ekipno 

RIBIŠTVO - SLADKOVODNI 
ŠPORTNI RIBOLOV 

lov krapov z 
obtežilnikom ekipno 

lov s plovcem 

lov s plovcem 
ekipno 

lov z umetno muho 

lov z umetno muho 
ekipno 

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE ROKOMET rokomet 

RUGBY ZVEZA SLOVENIJE RUGBY RUGBY 

SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE SABLJANJE floret 
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floret ekipno 

meč 

meč ekipno 

sablja 

sablja ekipno 

SAMBO ZVEZA SLOVENIJE SAMBO 

+84kg 

do 100 kg 

do 38 kg 

do 40 kg 

do 41 kg 

do 42 kg 

do 44 kg 

do 46 kg 

do 48 kg 

do 50kg 

do 52 kg 

do 55kg 

do 56 kg 

do 57 kg 

do 60 kg 

do 62 kg 

do 64 kg 

do 64kg 

do 65 kg 

do 66kg 

do 68 kg 

do 70 kg 

do 72 kg 

do 74 kg 

do 75 kg 

do 78 

do 78 kg 

do 80 kg 

do 81 kg 

do 82  kg 

do 82 kg 

do 84kg 

do 87 kg 

do 90 kg 

nad 100 kg 

nad 44 kg 

nad 57 kg 

nad 70 kg 

nad 75 kg 

nad 80 kg 

nad 87 kg 

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

SANKANJE - NARAVNE PROGE 
dvosed 

enosed 

SANKANJE - UMETNE PROGE 
dvosed 

Ekipa 
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enosed 

SAVATE ZVEZA SLOVENIJE SAVATE 

francoski boks - 
lahki kontakt - 

absolutna 

francoski boks - 
lahki kontakt do 30 

kg 

francoski boks - 
lahki kontakt do 33 

kg 

francoski boks - 
lahki kontakt do 36 

kg 

francoski boks - 
lahki kontakt do 39 

kg 

francoski boks - 
lahki kontakt do 42 

kg 

francoski boks - 
lahki kontakt do 45 

kg  

francoski boks - 
lahki kontakt do 48 

kg  

francoski boks - 
lahki kontakt do 52 

kg  

francoski boks - 
lahki kontakt do 56 

kg  

francoski boks - 
lahki kontakt do 60 

kg  

francoski boks - 
lahki kontakt do 65 

kg  

francoski boks - 
lahki kontakt do 70 

kg  

francoski boks - 
lahki kontakt do 75 

kg  

francoski boks - 
lahki kontakt do 80 

kg  

francoski boks - 
lahki kontakt do 85 

kg  

francoski boks - 
lahki kontakt ekipno 

(3) 

francoski boks - 
lahki kontakt nad 60 

kg 

francoski boks - 
lahki kontakt nad 70 

kg 

francoski boks - 
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lahki kontakt nad 70 
kg  

francoski boks - 
lahki kontakt nad 75 

kg  

francoski boks - 
lahki kontakt nad 80 

kg 

francoski boks - 
lahki kontakt nad 85 

kg  

francoski boks - 
polni kontakt - 

absolutna 

francoski boks - 
polni kontakt do 48 

kg  

francoski boks - 
polni kontakt do 52 

kg  

francoski boks - 
polni kontakt do 56 

kg  

francoski boks - 
polni kontakt do 60 

kg  

francoski boks - 
polni kontakt do 65 

kg  

francoski boks - 
polni kontakt do 70 

kg  

francoski boks - 
polni kontakt do 75 

kg  

francoski boks - 
polni kontakt do 80 

kg  

francoski boks - 
polni kontakt do 85 

kg  

francoski boks - 
polni kontakt do 90 

kg 

francoski boks - 
polni kontakt nad 60 

kg 

francoski boks - 
polni kontakt nad 75 

kg  

francoski boks - 
polni kontakt nad 80 

kg 

francoski boks - 
polni kontakt nad 85 

kg  

glasbeni prikaz 

mečevanje - kratka 
palica 
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mečevanje - kratka 
palica - ekipno (3) 

mečevanje - kratka 
palica - ekipno 

(3+2) 

SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 

POTAPLJANJE - HITROSTNO 

AP 50m 

IM 100m 

IM 1500m 

IM 200m 

IM 400m 

IM 50m 

IM 800m 

POTAPLJANJE - PLAVANJE S 
PLAVUTMI 

BF 100m 

BF 50m 

FS 100m 

FS 1500m 

FS 200m 

FS 400m 

FS 50m 

FS 800m 

POTAPLJANJE - PODVODNA 
FOTOGRAFIJA 

ambient brez 
modela 

ambient z in brez 
modela 

ambient z modelom 

kreativa 

makro 

makro-tema  

riba 

skupno 

POTAPLJANJE - PODVODNA 
ORIENTACIJA 

5 točkovna smer 

M smer 

vzporedna smer 

zvezda 

POTAPLJANJE - PODVODNI 
HOKEJ 

POTAPLJANJE - 
PODVODNI HOKEJ 

POTAPLJANJE - PODVODNI LOV 
ekipno 

posamezno 

POTAPLJANJE - PROSTO 
POTAPLJANJE 

dinamika brez 
plavuti 

dinamika s plavutmi 

statika 

SLOVENSKA ZVEZA TAJSKEGA BOKSA TAJSKI BOKS 

do 45 kg 

do 48 kg 

do 51 kg 

do 54 kg 

do 57 kg 

do 60 kg 

do 63,5 kg 

do 67 kg 

do 71 kg 

do 75 kg 
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do 81 kg 

do 86 kg 

do 91 kg 

nad 91 kg 

tajski boks do 51 kg 

tajski boks do 54 kg 

tajski boks do 57 kg 

tajski boks do 60 kg 

tajski boks do 63,5 
kg 

tajski boks do 67 kg 

tajski boks do 71 kg 

tajski boks do 75 kg 

tajski boks do 81 kg 

tajski boks do 86 kg 

tajski boks do 91 kg 

tajski boks nad 91 
kg 

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE 
SMUČARSKIH PANOG 

SMUČANJE - ALPSKO 

alpska kombinacija 

kombinacija 

paralelni slalom 

paralelni veleslalom 

skupno 

slalom 

smuk 

super kombinacija 

superveleslalom 

veleslalom 

SMUČANJE - BIATLON 

10 km 

10 km - skupinski 
štart 

10 km zasledovalno 

12,5 km 

12,5 km skupinski 
štart 

12,5 km 
zasledovalno 

15 km 

15 km - skupinski 
štart 

20 km 

3x6 km štafeta 

3x7,5 km štafeta 

4x6 km štafeta 

4x7,5 km štafeta 

5 km zasledovalno 

6 km šprint 

7,5 km šprint 

7,5 km 
zasledovalno 

posamično 

skupinski štart 
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skupno 

šprint 

zasledovalno 

SMUČANJE - DESKANJE NA 
SNEGU 

deskarski kros 

paralelni slalom 

paralelni veleslalom 

skoki 

Slope Style 

snežni kanal 

srl - skupno 

veleslalom 

SMUČANJE - NORDIJSKA 
KOMBINACIJA 

klasično 

klasično  

klasično ekipno 

normalna 
skakalnica + 10 km 

skupinski štart 

skupinski štart 
ekipno 

šprint 

šprint ekipno 

velika skakalnica + 
10 km 

SMUČANJE - PROSTI SLOG 

big air 

grbine 

grbine paralelno 

skoki 

Slope Style 

smučarski kros 

snežni kanal 

SMUČANJE - SMUČARSKI SKOKI 

letalnica 

letalnica ekipno 

mala skakalnica 

mala skakalnica 
ekipno 

normalna 
skakalnica 

normalna 
skakalnica ekipno 

od K25 do K45 

skupno 

srednja skakalnica 

srednja skakalnica 
ekipno 

velika skakalnica 

velika skakalnica 
ekipno 

SMUČANJE - SMUČARSKI TEKI 

1,2 km klasično - 
šprint 

1,2 km klasično - 
šprint kvalifikacije 

1,2 km prosto - 
šprint 
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1,2 km prosto - 
šprint kvalifikacije 

1,3 km klasično - 
šprint 

1,3 km klasično - 
šprint kvalifikacije 

1,3 km prosto - 
šprint 

1,3 km prosto - 
šprint kvalifikacije 

1,4 km klasično - 
šprint 

1,4 km klasično - 
šprint kvalifikacije 

1,4 km prosto - 
šprint 

1,4 km prosto - 
šprint kvalifikacije 

1,5 km klasično - 
šprint 

1,5 km klasično - 
šprint kvalifikacije 

1,5 km prosto - 
šprint 

1,5 km prosto - 
šprint kvalifikacije 

10 km - klasično 

10 km - prosto 

10 km klasično 

10 km klasično - 
skupinski štart 

10 km prosto 

10 km prosto - 
skupinski štart 

15 km klasično 

15 km klasično - 
skupinski štart 

15 km prosto 

15 km prosto - 
skupinski štart 

20 kilometrov 
klasično 

20 kilometrov prosto 

20 km klasično 

20 km prosto 

30 km klasično 

30 km klasično - 
skupinski štart 

30 km prosto 

30 km prosto - 
skupinski štart 

3x10 km štafeta 

3x3,3 km štafeta 

3x5 km štafeta 

3x6,6 km štafeta 

3x6,6 km štafeta 
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prosto 

3x7,5 km štafeta 

4 km klasično 

4 km prosto 

4x10 km štafeta 

4x3,3 km mešana 
štafeta 

4x3,3 km štafeta 

4x5 km mešana 
štafeta 

4x5 km štafeta 

4x5 km štafeta - 
mešano 

5 km klasično 

5 km klasično - 
skupinski štart 

5 km prosto 

5 km prosto - 
skupinski štart 

50 km klasično - 
skupinski start 

50 km prosto - 
skupinski start 

7 km klasično 

7 km prosto 

7,5 km klasično 

7,5 km prosto 

Distanca - skupna 
razvrstitev 

posamezno 

Prolog klasično 

Prolog prosto 

Rolke - distanca 

Rolke - prolog 

Rolke - sprint 

Skiatlon 

Skiatlon 10 km 
klasično + 10 km 

prosto 

Skiatlon 15 km 
klasično + 15 km 

prosto 

Skiatlon 5 km 
klasično + 5 km 

prosto 

Skiatlon 7,5 km 
klasično + 7,5 km 

prosto 

Skupna uvrstitev 

Šprint - skupna 
razvrstitev 

Šprint štafeta - 
klasično 

Šprint štafeta - 
prosto 
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SMUČANJE - TELEMARK 

klasično 

kombinacija 

Paralelni šprint 

paralelno - ekipno 

šprint 

veleslalom 

SQUASH ZVEZA SLOVENIJE SQUASH 
ekipno 

posamezno 

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 

SAMOSTREL 

10m 

10m ekipno 

18 m polje 

18 m polje ekipno 

30m ekipno 

30m kleče 

30m kombinacija 

30m kombinacija 
ekipno 

30m stoje 

STRELSTVO 

dvojni trap 

dvojni trap-ekipno 

hitrostrelna pištola 
25m 

hitrostrelna pištola 
25m-ekipno 

MK puška 3x20 

MK puška 3x20 
ekipno 

pištola 25m 

pištola 25m-ekipno 

pištola 50m 

pištola 50m-ekipno 

pištola s središčnim 
vžigom 25m 

pištola s središčnim 
vžigom 25m - 

ekipno 

premična tarča 10m 
ekipno mešano 

premična tarča 50m 
ekipno mešano 

premikajoče se 
tarče 10m 

premikajoče se 
tarče 10m mešano 

premikajoče se 
tarče 10m mešano-

ekipno 

premikajoče se 
tarče 10m-ekipno 

premikajoče se 
tarče 50m 

premikajoče se 
tarče 50m mešano 

premikajoče se 
tarče 50m mešano-
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ekipno 

premikajoče se 
tarče 50m-ekipno 

puška 300m leže 

puška 300m leže-
ekipno 

puška 300m trojni 
položaj 

puška 300m trojni 
položaj-ekipno 

puška 50m leže 

puška 50m leže-
ekipno 

puška 50m trojni 
položaj 

puška 50m trojni 
položaj - ekipno 

serijska MK puška 
50m leže 

serijska MK puška 
50m leže-ekipno 

serijska MK puška 
50m trojni položaj 

serijska MK puška 
50m trojni položaj-

ekipno 

serijska zračna 
puška 10m 

serijska zračna 
puška 10m-ekipno 

skit 

skit-ekipno 

Standardna MK 
puška 3x20 

Standardna MK 
puška 3x20 ekipno 

standardna pištola 
25m 

standardna pištola 
25m ekipno 

standardna puška 
300m 

standardna puška 
300m-ekipno 

trap 

trap-ekipno 

VK puška 3x20 

VK puška 3x20 
ekipno 

VK puška 3x20 F 

zračna pištola 10m 

zračna pištola 10m-
ekipno 

zračna puška 10m 

zračna puška 10m-
ekipno 

ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE ŠAH - HITROPOTEZNI ekipno 
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posamezno 

ŠAH - POSPEŠENI 
ekipno 

posamezno 

ŠAH - STANDARDNI 
ekipno 

posamezno 

TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE TAEKWONDO - ITF 

borbe  ekipno 

borbe do 20 kg 

borbe do 25 kg 

borbe do 30 kg 

borbe do 35 kg 

borbe do 38 kg 

borbe do 40 kg 

borbe do 45 kg 

borbe do 50  kg 

borbe do 50 kg 

borbe do 52  kg 

borbe do 52 kg 

borbe do 55 kg 

borbe do 56 kg 

borbe do 57 kg 

borbe do 60 kg 

borbe do 62 kg 

borbe do 63 kg 

borbe do 65 kg 

borbe do 68 kg 

borbe do 70 kg 

borbe do 75 kg 

borbe do 78 kg 

borbe do 85 kg 

borbe ekipno 

borbe nad 45 kg 

borbe nad 55 kg 

borbe nad 60 kg 

borbe nad 65 kg 

borbe nad 75 kg 

borbe nad 78 kg 

borbe nad 85 kg 

dogovorjeni sparing 

forme  5 kup 

forme 1 DAN 

forme 1 kup 

forme 2 kup 

forme 3 kup 

forme 4 kup 

forme 6 kup 

forme ekipno 

forme I DAN 

forme II DAN 

forme III DAN 

forme IV - VI dan 
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forme IV DAN 

specialna tehnika 

specialna tehnika  

specialna tehnika 
ekipno 

test moči 

test moči ekipno 

TAEKWONDO - WTF 

borbe - 29 kg 

borbe - 33 kg 

borbe do 24 kg 

borbe do 27 kg 

borbe do 29 kg 

borbe do 30 kg 

borbe do 33 kg 

borbe do 35 kg 

borbe do 36 kg 

borbe do 37 kg 

borbe do 38 kg 

borbe do 39 kg 

borbe do 40 kg 

borbe do 41 kg 

borbe do 42 kg 

borbe do 43 kg 

borbe do 44 kg 

borbe do 45 kg 

borbe do 46 kg 

borbe do 47 kg 

borbe do 48 kg 

borbe do 49 kg 

borbe do 50 kg 

borbe do 51 kg 

borbe do 52 kg 

borbe do 53 

borbe do 53 kg 

borbe do 54 

borbe do 54 kg 

borbe do 55 kg 

borbe do 57 

borbe do 57 kg 

borbe do 58 

borbe do 58 kg 

borbe do 59 kg 

borbe do 61 kg 

borbe do 62 

borbe do 62 kg 

borbe do 63 

borbe do 63 kg 

borbe do 65 kg 

borbe do 67 

borbe do 67 kg 
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borbe do 68 

borbe do 68 kg 

borbe do 72 kg 

borbe do 73 

borbe do 73 kg 

borbe do 74 

borbe do 74 kg 

borbe do 78 kg 

borbe do 80 

borbe do 80 kg 

borbe do 84 kg 

borbe do 87 

borbe do 87 kg 

borbe ekipno 

borbe nad 51 kg 

borbe nad 59 kg 

borbe nad 61 kg 

borbe nad 63 kg 

borbe nad 65 kg 

borbe nad 67 

borbe nad 67 kg 

borbe nad 68 kg 

borbe nad 72 kg 

borbe nad 73 

borbe nad 73 kg 

borbe nad 78 kg 

borbe nad 80 kg 

borbe nad 84 kg 

borbe nad 87 

borbe nad 87 kg 

pomse 

pomse ekipno 

pomse-mešane 
ekipe 

pomse-mešani pari 

pomse-MMA 

pomse-MMB 

pomse-MMC 

pomse-MŽA 

pomse-MŽB 

pomse-MŽC 

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE TENIS 

dvojice 

ekipno 

mešane dvojice 

posamezno 

TEŽKOATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE DVIGANJE UTEŽI 

do 105 kg skupno 

do 44 kg skupno 

do 48 kg skupno 

do 50 kg skupno 

do 53 kg skupno 
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do 56 kg skupno 

do 58 kg skupno 

do 62 kg skupno 

do 63 kg skupno 

do 69 kg skupno 

do 75 kg skupno 

do 77 kg skupno 

do 84 kg skupno 

do 85 kg skupno 

do 94 kg skupno 

do 95 kg skupno 

ekipno 

nad 105 kg skupno 

nad 69 kg skupno 

nad 75 kg skupno 

nad 95 kg skupno 

točke Sinclair 

TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE 

AKVATLON 

akvatlon 

super šprint 

šprint 

DUATLON 

dolga razdalja 

kratka razdalja 

super šprint ekipno 

super šprint 
posamično 

šprint 

šprint ekipno 

TRIATLON 

dolga razdalja 

kratka razdalja 

super sprint 

super šprint ekipno 

super šprint 
posamično 

šprint 

šprint ekipno 

VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE VATERPOLO vaterpolo 

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE VESLANJE 

četverec 

četverec LV 

četverec s krmarjem 

dvojec 

dvojec LV 

dvojec s krmarjem 

dvojni četverec 

dvojni četverec LV 

dvojni dvojec 

dvojni dvojec LV 

enojec 

enojec LV 

osmerec 

ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE DRSANJE - KRATKE PROGE 
1000m 

1500m 
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222 m 

333 m 

500m 

777 m 

skupno 

Super Finale 1500m 

Super finale 3000m 

štafeta 

štafeta 3000m 

Štafeta 5000m 

DRSANJE - UMETNOSTNO 
plesni pari 

posamezno 

ZVEZA DRUŠTEV KEGLJANJA NA LEDU SLOVENIJE KEGLJANJE NA LEDU 

ciljno tekmovanje 

ciljno tekmovanje 
ekipno 

izbijanje in bližanje 
ekipno 

met na daljavo 

met na daljavo 
ekipno 

ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE 

KOTALKANJE - HITROSTNO 
ROLANJE 

10000m 

10000m na točke in 
izločanje 

1000m 

15000m na 
izločanje 

20000m na 
izločanje 

200m kronometer 

3000m na izločanje 

300m - steza 

300m kronometer 

42 km maraton 

5000m na izločanje 

5000m na točke 

5000m štafeta 

500m - cesta 

500m - steza 

KOTALKANJE - UMETNOSTNO 

kombinacija 

obvezni liki 

prosti program 

ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ 2005 

AVTOMOBILIZEM - AVTOKROS absolutno 

AVTOMOBILIZEM - CESTNO 
HITROSTNI 

absolutno 

AVTOMOBILIZEM - GORSKO 
HITROSTNI 

absolutno 

AVTOMOBILIZEM - RALLY absolutno 

ZVEZA ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE 
BASEBALL BASEBALL 

SOFTBALL FASTPITCH 

ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 

HOKEJ NA TRAVI HOKEJ NA TRAVI 

HOKEJ V DVORANI 
HOKEJ V 
DVORANI 

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE - ATLETIKA - ŠI 100 m 
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PARAOLIMPIJSKI KOMITE 10000 m 

10000m - gluhi 

10000m-T11 

10000m-T12 

10000m-T13 

10000m-T32 

10000m-T33 

10000m-T34 

10000m-T35 

10000m-T36 

10000m-T37 

10000m-T38 

10000m-T42 

10000m-T43 

10000m-T44 

10000m-T45 

10000m-T46 

10000m-T51 

10000m-T52 

10000m-T53 

10000m-T54 

100m - gluhi 

100m - z ovirami - 
gluhi 

100m-T11 

100m-T12 

100m-T13 

100m-T32 

100m-T33 

100m-T34 

100m-T35 

100m-T36 

100m-T37 

100m-T38 

100m-T42 

100m-T43 

100m-T44 

100m-T45 

100m-T46 

100m-T51 

100m-T52 

100m-T53 

100m-T54 

110m - z ovirami - 
gluhi 

1500 m 

1500m - gluhi 

1500m-T11 

1500m-T12 

1500m-T13 

1500m-T32 
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1500m-T33 

1500m-T34 

1500m-T35 

1500m-T36 

1500m-T37 

1500m-T38 

1500m-T42 

1500m-T43 

1500m-T44 

1500m-T45 

1500m-T46 

1500m-T51 

1500m-T52 

1500m-T53 

1500m-T54 

200 m 

200m - gluhi 

200m-T11 

200m-T12 

200m-T13 

200m-T32 

200m-T33 

200m-T34 

200m-T35 

200m-T36 

200m-T37 

200m-T38 

200m-T42 

200m-T43 

200m-T44 

200m-T45 

200m-T46 

200m-T51 

200m-T52 

200m-T53 

200m-T54 

3000m - z ovirami - 
gluhi 

4 x 100m - T11 - 13 

4 x 100m - T35 - 38 

4 x 100m - T42 - 46 

4 x 100m - T53 / 54 

4 x 400m - T53 / 54 

400 m 

400m - gluhi 

400m - z ovirami - 
gluhi 

400m-T11 

400m-T12 

400m-T13 

400m-T32 
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400m-T33 

400m-T34 

400m-T35 

400m-T36 

400m-T37 

400m-T38 

400m-T42 

400m-T43 

400m-T44 

400m-T45 

400m-T46 

400m-T51 

400m-T52 

400m-T53 

400m-T54 

4x100 m 

4x100m - gluhi 

4x400 m 

4x400m - gluhi 

5000 m 

5000m - gluhi 

5000m-T11 

5000m-T12 

5000m-T13 

5000m-T32 

5000m-T33 

5000m-T34 

5000m-T35 

5000m-T36 

5000m-T37 

5000m-T38 

5000m-T42 

5000m-T43 

5000m-T44 

5000m-T45 

5000m-T46 

5000m-T51 

5000m-T52 

5000m-T53 

5000m-T54 

800 m 

800m - gluhi 

800m-T11 

800m-T12 

800m-T13 

800m-T32 

800m-T33 

800m-T34 

800m-T35 

800m-T36 
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800m-T37 

800m-T38 

800m-T42 

800m-T43 

800m-T44 

800m-T45 

800m-T46 

800m-T51 

800m-T52 

800m-T53 

800m-T54 

daljina 

Deseteroboj - gluhi 

disk 

Disk - F32/F51/F52 

Disk - F34/F54 

Disk - gluhi 

disk (F32/51) 

Disk -F11 

Disk -F11/12 

Disk -F12 

Disk -F12/13 

Disk -F13 

Disk -F32 

Disk -F32/33/34 

Disk -F32-34/52/53 

Disk -F33 

Disk -F33/34/52 

Disk -F34 

Disk -F35 

Disk -F35/36 

Disk -F36 

Disk -F37 

Disk -F37/38 

Disk -F38 

Disk -F40 

Disk -F41 

Disk -F42 

Disk -F42/44/46 

Disk -F43 

Disk -F44 

Disk -F45 

Disk -F46 

Disk -F51 

Disk -F51/52/53 

Disk- F51/52/54 

Disk -F52 

Disk -F53 

Disk -F53/54 

Disk- F53/54/55 
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Disk -F54 

Disk -F54/55/56 

Disk -F55 

Disk -F55/56 

Disk -F56 

Disk -F57 

Disk -F57/58 

Disk -F58 

Disk -T11 

Disk -T12 

Disk -T13 

Disk -T32 

Disk -T33 

Disk -T34 

Disk -T35 

Disk -T36 

Disk -T37 

Disk -T38 

Disk -T40 

Disk -T41 

Disk -T42 

Disk -T43 

Disk -T44 

Disk -T45 

Disk -T46 

Disk -T51 

Disk -T52 

Disk -T53 

Disk -T54 

Disk -T55 

Disk -T56 

Disk -T57 

Disk -T58 

Kij -F31 

Kij -F31/32/51 

Kij -F32 

Kij -F32/51 

Kij -F51 

Kij -T32 

Kij -T51 

Kladivo - gluhi 

kopje 

Kopje - F34/F54 

Kopje - 
F52/54/55/57 

Kopje - F53/54/55 

Kopje - gluhi 

kopje (F54-56) 

Kopje -F11 

Kopje -F11/12 
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Kopje -F12 

Kopje -F13 

Kopje -F32 

Kopje -F33 

Kopje -F33/34 

Kopje -
F33/34/52/53 

Kopje -F34 

Kopje -F35 

Kopje -F35/36 

Kopje -
F35/36/37/38 

Kopje -F36 

Kopje -F37 

Kopje -F37/38 

Kopje -F38 

Kopje -F40 

Kopje -F41 

Kopje -F42 

Kopje -F42/44 

Kopje -F42/44/46 

Kopje -F43 

Kopje -F44 

Kopje -F45 

Kopje -F46 

Kopje -F51 

Kopje -F52 

Kopje -F52/53 

Kopje -F53 

Kopje -F53/54 

Kopje -F54 

Kopje -F54/55/56 

Kopje -F55 

Kopje -F55/56 

Kopje -F56 

Kopje -F57 

Kopje -F57/58 

Kopje -F58 

Kopje -T11 

Kopje -T12 

Kopje -T13 

Kopje -T32 

Kopje -T33 

Kopje -T34 

Kopje -T35 

Kopje -T36 

Kopje -T37 

Kopje -T38 

Kopje -T40 

Kopje -T41 

Kopje -T42 
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Kopje -T43 

Kopje -T44 

Kopje -T45 

Kopje -T46 

Kopje -T51 

Kopje -T52 

Kopje -T53 

Kopje -T54 

Kopje -T55 

Kopje -T56 

Kopje -T57 

Kopje -T58 

krogla 

Krogla - F52-57 

Krogla - F52-58 

Krogla - gluhi 

krogla (F54-56) 

Krogla -F11 

Krogla -F11/12 

krogla F11-13 

Krogla -F12 

Krogla -F12-13 

Krogla -F13 

Krogla -F32 

Krogla -F32/33 

Krogla -F32/33/34 

Krogla -F32-
34/52/53 

Krogla -F33 

Krogla -F33/34/52 

Krogla -F34 

Krogla -F35 

Krogla -F35/36 

Krogla -F36 

Krogla -F37 

Krogla -F37/38 

Krogla -F38 

Krogla -F40 

Krogla -F41 

Krogla -F42 

Krogla -F42/44/46 

Krogla -F43 

Krogla -F44 

Krogla -F44/46 

Krogla -F45 

Krogla -F46 

Krogla -F51 

Krogla -F52 

Krogla -F52/53 

krogla F52-55 
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Krogla -F53 

Krogla -F53/54 

Krogla F53/F55 

Krogla -F54 

Krogla -F54/55/56 

Krogla F54/F55 

Krogla -F55 

Krogla -F55/56 

Krogla -F56 

Krogla -F57 

Krogla -F57/58 

Krogla -F58 

Krogla -T11 

Krogla -T12 

Krogla -T13 

Krogla -T32 

Krogla -T33 

Krogla -T34 

Krogla -T35 

Krogla -T36 

Krogla -T37 

Krogla -T38 

Krogla -T40 

Krogla -T41 

Krogla -T42 

Krogla -T43 

Krogla -T44 

Krogla -T45 

Krogla -T46 

Krogla -T51 

Krogla -T52 

Krogla -T53 

Krogla -T54 

Krogla -T55 

Krogla -T56 

Krogla -T57 

Krogla -T58 

maraton 

Maraton - gluhi 

Maraton-T11 

Maraton-T12 

Maraton-T13 

Maraton-T32 

Maraton-T33 

Maraton-T34 

Maraton-T35 

Maraton-T36 

Maraton-T37 

Maraton-T38 

Maraton-T42 
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Maraton-T43 

Maraton-T44 

Maraton-T45 

Maraton-T46 

Maraton-T51 

Maraton-T52 

Maraton-T53 

Maraton-T54 

met kija 

peteroboj 

Peteroboj -F11 

Peteroboj -F11-13 

Peteroboj -F12 

Peteroboj -F12-13 

Peteroboj -F13 

Peteroboj -F33 

Peteroboj -F34 

Peteroboj -F35 

Peteroboj -F36 

Peteroboj -F37 

Peteroboj -F38 

Peteroboj -F42 

Peteroboj -F44 

Peteroboj -F46 

Peteroboj -F51 

Peteroboj -F52 

Peteroboj -F53 

Peteroboj -F54 

Peteroboj -F55 

Peteroboj -F56 

Peteroboj -F57 

Peteroboj -F58 

Peteroboj -T11 

Peteroboj -T12 

Peteroboj -T13 

Peteroboj -T33 

Peteroboj -T34 

Peteroboj -T35 

Peteroboj -T36 

Peteroboj -T37 

Peteroboj -T38 

Peteroboj -T42 

Peteroboj -T44 

Peteroboj -T46 

Peteroboj -T51 

Peteroboj -T52 

Peteroboj -T53 

Peteroboj -T54 

Peteroboj -T55 

Peteroboj -T56 
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Peteroboj -T57 

Peteroboj -T58 

Sedmeroboj - gluhi 

Skok s palico - gluhi 

Skok v daljino - 
gluhi 

Skok v daljino-F11 

Skok v daljino-F12 

Skok v daljino-F13 

Skok v daljino-F35 

Skok v daljino-F36 

Skok v daljino-F37 

Skok v daljino-
F37/38 

Skok v daljino-F38 

Skok v daljino-F42 

Skok v daljino-
F42/44 

Skok v daljino-F43 

Skok v daljino-F44 

Skok v daljino-
F44/46 

Skok v daljino-F45 

Skok v daljino-F46 

Skok v daljino-T11 

Skok v daljino-T12 

Skok v daljino-T13 

Skok v daljino-T35 

Skok v daljino-T36 

Skok v daljino-T37 

Skok v daljino-T38 

Skok v daljino-T42 

Skok v daljino-T43 

Skok v daljino-T44 

Skok v daljino-T45 

Skok v daljino-T46 

Skok v višino - gluhi 

Skok v višino-F11 

Skok v višino-F12 

Skok v višino-F13 

Skok v višino-F42 

Skok v višino-F43 

Skok v višino-F44 

Skok v višino-
F44/46 

Skok v višino-F45 

Skok v višino-F46 

Skok v višino-T11 

Skok v višino-T12 

Skok v višino-T13 

Skok v višino-T42 
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Skok v višino-T43 

Skok v višino-T44 

Skok v višino-T45 

Skok v višino-T46 

Troboj meti -T51 

Troboj meti -T52 

Troboj meti -T53 

Troboj meti -T54 

Troboj meti -T55 

Troboj meti -T56 

Troboj meti -T57 

Troboj meti -T58 

Troboj vožnje -T51 

Troboj vožnje -T52 

Troboj vožnje -T53 

Troboj vožnje -T54 

Troboj vožnje -T55 

Troboj vožnje -T56 

Troboj vožnje -T57 

Troboj vožnje -T58 

troskok 

Troskok - gluhi 

Troskok-T11 

Troskok-T12 

Troskok-T13 

Troskok-T42 

Troskok-T43 

Troskok-T44 

Troskok-T45 

Troskok-T46 

višina 

BOWLING  GLUHI 

dvojice 

ekipno 

posamično 

trojice 

CURLING - ŠI 
CURLING NA 

VOZIČKIH 

DVORANSKO BALINANJE 
BOCCIA - ŠI 

BC1 in BC2 - ekipno 

BC1- posamezno 

BC2- posamezno 

BC3 - pari 

BC3- posamezno 

BC4- pari 

BC4- posamezno 

Ekipno - BC1 - BC2 

Pari - BC3 

Pari - BC4 

Posamezno -BC1  

Posamezno -BC2  

Posamezno -BC3 
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Posamezno -BC4 

GOLBAL GOLBAL 

KOLESARSTVO - ŠI 

34.79 km 
kronometer - gluhi 

50km kriterij - gluhi 

63.84 km cestna 
dirka - gluhi 

93.12 km cestna 
dirka - gluhi 

Cestna dirka - gluhi 

cestna dirka B  

cestna dirka C1 

cestna dirka C2 

cestna dirka C3 

cestna dirka C4 

cestna dirka C5  

cestna dirka H1 

cestna dirka H2 

cestna dirka H3 

cestna dirka H4 

cestna dirka H5 

cestna dirka T1 

cestna dirka T2 

dirka s skupinskim 
štartom C1 

dirka s skupinskim 
štartom C2 

dirka s skupinskim 
štartom C3 

dirka s skupinskim 
štartom C4 

dirka s skupinskim 
štartom C5 

dirka s skupinskim 
štartomC1 

ekipno štafeta H5-
H1 

Kriterij - gluhi 

Kronometer - gluhi 

kronometer B  

kronometer C1 

kronometer C2 

kronometer C3 

kronometer C4 

kronometer C5  

kronometer H1 

kronometer H2 

kronometer H3 

kronometer H4 

kronometer H5 

kronometer T1 

kronometer T2 

Šprint - gluhi 
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Šprint 1000m - gluhi 

šprint ekipno 
C5/C4/C3/C2/C1 

šprint tandem B 

track 1000m C1 

track 1000m C2 

track 1000m C3 

track 1000m C4 

track 1000m C5 

track 1000m 
tandem B 

track 3000m C1 

track 3000m C2 

track 3000m C3 

track 3000m C4 

track 3000m C5 

track 3000m 
tandem B 

track 4000m C4 

track 4000m C5 

track 4000m 
tandem B 

track 500m C1 

track 500m C2 

track 500m C3 

track 500m C4 

track 500m C5 

KOŠARKA - GLUHI KOŠARKA - GLUHI 

KOŠARKA NA VOZIČKIH 
KOŠARKA NA 

VOZIČKIH 

NAMIZNI TENIS - ŠI 

Dvojice - gluhi 

ekipno 

Ekipno - gluhi 

Ekipno - NAC 

Ekipno - NT1 

Ekipno - NT1 - NT2 

Ekipno - NT1 - NT3 

Ekipno - NT1 - NT5 

Ekipno - NT10 

Ekipno - NT11 

Ekipno - NT2 

Ekipno - NT3 

Ekipno - NT3 - NT4 

Ekipno - NT3 - NT5 

Ekipno - NT4 

Ekipno - NT4 - NT5 

Ekipno - NT5 

Ekipno - NT6 

Ekipno - NT6 - NT7 

Ekipno - NT6 - NT8 

Ekipno - NT7 
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Ekipno - NT7 - NT8 

Ekipno - NT8 

Ekipno - NT8 - 
NT10 

Ekipno - NT8 - NT9 

Ekipno - NT9 

Ekipno - NT9 - 
NT10 

Ekipno - NTG 

Ekipno - Razred 1 

Ekipno - Razred 1 - 
Razred 2 

Ekipno - Razred 1 - 
Razred 3 

Ekipno - Razred 10 

Ekipno - Razred 11 

Ekipno - Razred 2 

Ekipno - Razred 3 

Ekipno - Razred 3 - 
Razred 4 

Ekipno - Razred 3 - 
Razred 5 

Ekipno - Razred 4 

Ekipno - Razred 4 - 
Razred 5 

Ekipno - Razred 5 

Ekipno - Razred 6 

Ekipno - Razred 6 - 
Razred 7 

Ekipno - Razred 6 - 
Razred 8 

Ekipno - Razred 7 

Ekipno - Razred 7 - 
Razred 8 

Ekipno - Razred 8 

Ekipno - Razred 8 - 
Razred 10 

Ekipno - Razred 8 - 
Razred 9 

Ekipno - Razred 9 

Ekipno - Razred 9 - 
Razred 10 

Mešane dvojice - 
gluhi 

open 

Open - NT1 - NT5 

Open - NT6 - NT10 

Open - Razred 1 - 
Razred 5 

Open - Razred 6 - 
Razred 10 

Open - sede 

Open - stoje 

posamezno 

Posamezno - gluhi 
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Posamezno - NAC 

Posamezno - NT1 

Posamezno - NT1 - 
NT2 

Posamezno - NT1 - 
NT3 

Posamezno - NT1 - 
NT5 

Posamezno - NT10 

Posamezno - NT11 

Posamezno - NT2 

Posamezno - NT3 

Posamezno - NT3 - 
NT4 

Posamezno - NT3 - 
NT5 

Posamezno - NT4 

Posamezno - NT4 - 
NT5 

Posamezno - NT5 

Posamezno - NT6 

Posamezno - NT6 - 
NT10 

Posamezno - NT6 - 
NT7 

Posamezno - NT6 - 
NT8 

Posamezno - NT7 

Posamezno - NT7 - 
NT8 

Posamezno - NT8 

Posamezno - NT8 - 
NT10 

Posamezno - NT8 - 
NT9 

Posamezno - NT9 

Posamezno - NT9 - 
NT10 

Posamezno - NTG 

Posamezno - 
Razred 1 

Posamezno - 
Razred 1 - Razred 2 

Posamezno - 
Razred 1 - Razred 3 

Posamezno - 
Razred 10 

Posamezno - 
Razred 11 

Posamezno - 
Razred 2 

Posamezno - 
Razred 3 

Posamezno - 
Razred 3 - Razred 4 

Posamezno - 
Razred 3 - Razred 5 
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Posamezno - 
Razred 4 

Posamezno - 
Razred 4 - Razred 5 

Posamezno - 
Razred 5 

Posamezno - 
Razred 6 

Posamezno - 
Razred 6 - Razred 7 

Posamezno - 
Razred 6 - Razred 8 

Posamezno - 
Razred 7 

Posamezno - 
Razred 7 - Razred 8 

Posamezno - 
Razred 8 

Posamezno - 
Razred 8 - Razred 

10 

Posamezno - 
Razred 8 - Razred 9 

Posamezno - 
Razred 9 

Posamezno - 
Razred 9 - Razred 

10 

razred 2 

razred 3 

razred 3 - ekipno 

razred 4 

ODBOJKA - GLUHI ODBOJKA-GLUHI 

ODBOJKA NA MIVKI - GLUHI 
ODBOJKA MA 
MIVKI-GLUHI 

ODBOJKA SEDE 
SEDEČA 

ODBOJKA 

PARAKAJAK 

Kajak - K1 200m A 

Kajak - K1 200m 
LTA 

Kajak - K1 200m TA 

Kanu - V1 200m A 

Kanu - V1 200m 
LTA 

Kanu - V1 200m TA 

PARATRIATLON 

Paratriatlon - PT1 

Paratriatlon - PT2 

Paratriatlon - PT3 

Paratriatlon - PT4 

Paratriatlon - PT5 

PLAVANJE - ŠI 

100 m - delfin - S10 

100 m - delfin - S11 

100 m - delfin - S12 

100 m - delfin - S13 

100 m - delfin - S8 
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100 m - delfin - S9 

100 m - hrbtno - 
S10 

100 m - hrbtno - 
S11 

100 m - hrbtno - 
S12 

100 m - hrbtno - 
S13 

100 m - hrbtno - S6 

100 m - hrbtno - S7 

100 m - hrbtno - S8 

100 m - hrbtno - S9 

100 m - prosto - P1 

100 m - prosto - 
P10 

100 m - prosto - P2 

100 m - prosto - P3 

100 m - prosto - P4 

100 m - prosto - P5 

100 m - prosto - P6 

100 m - prosto - P7 

100 m - prosto - P8 

100 m - prosto - P9 

100 m - prosto - 
PB1 

100 m - prosto - 
PB2 

100 m - prosto - 
PB3 

100 m - prosto - PG 

100 m - prosto - 
PNAC 

100 m - prosto - S1 

100 m - prosto - 
S10 

100 m - prosto - 
S11 

100 m - prosto - 
S12 

100 m - prosto - 
S13 

100 m - prosto - S2 

100 m - prosto - S3 

100 m - prosto - S4 

100 m - prosto - S4-
S14 

100 m - prosto - S5 

100 m - prosto - S6 

100 m - prosto - S7 

100 m - prosto - S8 

100 m - prosto - S9 

100 m - prsno - P1 

100 m - prsno - P10 
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100 m - prsno - P2 

100 m - prsno - P3 

100 m - prsno - P4 

100 m - prsno - P5 

100 m - prsno - P6 

100 m - prsno - P7 

100 m - prsno - P8 

100 m - prsno - P9 

100 m - prsno - PB1 

100 m - prsno - PB2 

100 m - prsno - PB3 

100 m - prsno - PG 

100 m - prsno - 
PNAC 

100 m - prsno - 
SB10 

100 m - prsno - 
SB11 

100 m - prsno - 
SB12 

100 m - prsno - 
SB13 

100 m - prsno - SB4 

100 m - prsno - SB5 

100 m - prsno - SB6 

100 m - prsno - SB7 

100 m - prsno - SB8 

100 m - prsno - SB9 

100 m delfin 

100 m delfin - P14 

100 m delfin - S14 

100 m hrbtno - 
PB14 

100 m hrbtno - S14 

100 m hrbtno (S7) 

100 m prosto 

100 m prosto - P14 

100 m prosto - S14 

100 m prsno 

100 m prsno - PB14 

100 m prsno - SB14 

100m - delfin - gluhi 

100m - hrbtno - 
gluhi 

100m - prosto - 
gluhi 

100m - prsno - gluhi 

100m-prosto-
absolutno 

100m-prosto-S1-
S13 

100m-prosto-S1-
S15 
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100m-prsno-
absolutno 

100m-prsno-SB4-
S14 

150 m - mešano - 
SM1 

150 m - mešano - 
SM2 

150 m - mešano - 
SM3 

150 m - mešano - 
SM4 

150 m mešano 

1500 m prosto - S14 

1500m - prosto - 
gluhi 

200 m - mešano - 
SM10 

200 m - mešano - 
SM11 

200 m - mešano - 
SM12 

200 m - mešano - 
SM13 

200 m - mešano - 
SM5 

200 m - mešano - 
SM6 

200 m - mešano - 
SM7 

200 m - mešano - 
SM8 

200 m - mešano - 
SM9 

200 m - prosto - 
absolutno 

200 m - prosto - S1 

200 m - prosto - S2 

200 m - prosto - S3 

200 m - prosto - S4 

200 m - prosto - S4-
S14 

200 m - prosto - S5 

200 m mešano 

200 m prosto 

200 m prosto - S14 

200m - delfin - gluhi 

200m - hrbtno - 
gluhi 

200m - mešano - 
gluhi 

200m - prosto - 
gluhi 

200m - prsno - gluhi 

200m-prosto-S1-
S15 

400 m - prosto - 
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S10 

400 m - prosto - 
S11 

400 m - prosto - 
S12 

400 m - prosto - 
S13 

400 m - prosto - S4-
S14 

400 m - prosto - S6 

400 m - prosto - S7 

400 m - prosto - S8 

400 m - prosto - S9 

400 m prosto 

400 m prosto - S14 

400m - mešano - 
gluhi 

400m - prosto - 
gluhi 

400m-prosto-
absolutno 

4x100 m mešano 

4x100 m prosto 

4x100m - mešano - 
gluhi 

4x100m - prosto - 
gluhi 

4x50m mešano - 
25m bazen 

4x50m prosto - 25m 
bazen 

50 m - delfin - 
absolutno 

50 m - delfin - S1 

50 m - delfin - S2 

50 m - delfin - S3 

50 m - delfin - S4 

50 m - delfin - S4-
S14 

50 m - delfin - S5 

50 m - delfin - S6 

50 m - delfin - S7 

50 m - hrbtno - S1 

50 m - hrbtno - S2 

50 m - hrbtno - S3 

50 m - hrbtno - S4 

50 m - hrbtno - S5 

50 m - hrbtno - S9 

50 m - prosto - PMS 

50 m - prosto - S1 

50 m - prosto - S10 

50 m - prosto - S11 

50 m - prosto - S12 

50 m - prosto - S13 
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50 m - prosto - S2 

50 m - prosto - S3 

50 m - prosto - S4 

50 m - prosto - S4-
S14 

50 m - prosto - S5 

50 m - prosto - S6 

50 m - prosto - S7 

50 m - prosto - S8 

50 m - prosto - S9 

50 m - prsno - PMS 

50 m - prsno - SB1 

50 m - prsno - SB2 

50 m - prsno - SB3 

50 m - prsno - SB4 

50 m - prsno - SB9 

50 m delfin 

50 m delfin - P14 

50 m delfin - S14 

50 m hrbtno 

50 m hrbtno - PB14 

50 m hrbtno - S14 

50 m prosto 

50 m prosto - P14 

50 m prosto - S14 

50 m prsno 

50 m- prsno - 
absolutno 

50 m prsno - PB14 

50 m prsno - SB14 

50m  - delfin - S1-
S4 

50m - delfin - gluhi 

50m - hrbtno - 
absolutno 

50m - hrbtno - gluhi 

50m - prosto - gluhi 

50m - prsno - gluhi 

50m-delfin-S1-S15 

50m-hrbtno-
absolutno 

50m-prosto-
absolutno 

50m-prosto-S1-S13 

50m-prosto-S1-S15 

800 m - prosto - 
S11 

800 m - prosto - S4-
S14 

800 m - prosto - S9 

800 m prosto - S14 

800m - prosto - 
gluhi 
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SMUČANJE - ALPSKO - GLUHI 

Downhill - gluhi 

Slalom - gluhi 

Super G - gluhi 

Superkombinacija - 
gluhi 

Veleslalom - gluhi 

SMUČANJE - ALPSKO - ŠI 

slalom 

Slalom - B1 

Slalom - B2 

Slalom - B3 

Slalom - LW1 

Slalom - LW10/1 

Slalom - LW10/2 

Slalom - LW11 

Slalom - LW12/1 

Slalom - LW12/2 

Slalom - LW2 

Slalom - LW3 

Slalom - LW4 

Slalom - LW5/7-1 

Slalom - LW5/7-2 

Slalom - LW5/7-3 

Slalom - LW6/8-1 

Slalom - LW6/8-2 

Slalom - LW9/1 

Slalom - LW9/2 

slalom - sede 

slalom - slabovidni 

slalom - stoje 

super G 

Super G - B1 

Super G - B2 

Super G - B3 

Super G - LW1 

Super G - LW10/1 

Super G - LW10/2 

Super G - LW11 

Super G - LW12/1 

Super G - LW12/2 

Super G - LW2 

Super G - LW3 

Super G - LW4 

Super G - LW5/7-1 

Super G - LW5/7-2 

Super G - LW5/7-3 

Super G - LW6/8-1 

Super G - LW6/8-2 

Super G - LW9/1 

Super G - LW9/2 

super G - sede 
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super G - slabovidni 

super G - stoje 

Super kombinacija - 
B1 

Super kombinacija - 
B2 

Super kombinacija - 
B3 

Super kombinacija - 
LW1 

Super kombinacija - 
LW10/1 

Super kombinacija - 
LW10/2 

Super kombinacija - 
LW11 

Super kombinacija - 
LW12/1 

Super kombinacija - 
LW12/2 

Super kombinacija - 
LW2 

Super kombinacija - 
LW3 

Super kombinacija - 
LW4 

Super kombinacija - 
LW5/7-1 

Super kombinacija - 
LW5/7-2 

Super kombinacija - 
LW5/7-3 

Super kombinacija - 
LW6/8-1 

Super kombinacija - 
LW6/8-2 

Super kombinacija - 
LW9/1 

Super kombinacija - 
LW9/2 

veleslalom 

Veleslalom - B1 

Veleslalom - B2 

Veleslalom - B3 

Veleslalom - G 

Veleslalom - LW1 

Veleslalom - LW10 

Veleslalom - 
LW10/1 

Veleslalom - 
LW10/2 

Veleslalom - LW11 

Veleslalom - 
LW12/1 

Veleslalom - 
LW12/2 

Veleslalom - LW2 
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Veleslalom - LW3 

Veleslalom - LW4 

Veleslalom - LW5/7 

Veleslalom - LW5/7-
1 

Veleslalom - LW5/7-
2 

Veleslalom - LW5/7-
3 

Veleslalom - LW6/8 

Veleslalom - LW6/8-
1 

Veleslalom - LW6/8-
2 

Veleslalom - LW9 

Veleslalom - LW9/1 

Veleslalom - LW9/2 

Veleslalom - NAC 

veleslalom - sede 

veleslalom - 
slabovidni 

veleslalom - stoje 

veleslalom LW 10-
1-LW 12-1 

veleslalom LW2-
LW9-2 

STRELSTVO - ŠI 

10 m serijska 
zračna puška stoje 

10 m standardna 
zračna puška 

10 m zračna pištola 

10m zračna pištola 
(40 strelov) - gluhi 

10m zračna pištola 
(60 strelov) - gluhi 

10m zračna puška 
(40 strelov) - gluhi 

10m zračna puška 
(60 strelov) - gluhi 

25m hitrostrelna 
pištola (60 strelov) - 

gluhi 

25m pištola (30+30 
strelov) - gluhi 

50m pištola (60 
strelov) - gluhi 

50m puška - trojni 
položaj (3x20 
strelov) - gluhi 

50m puška - trojni 
položaj (3x40 
strelov) - gluhi 

50m puška leže (60 
strelov) - gluhi 

P1 - 10 m zračna 
pištola (sh1) 

P2 - 10 m zračna 
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pištola (sh1) 

P3 - 25 m zračna 
pištola SH1 

P4 - 50 m zračna 
pištola SH1 

P5 - 10 m zračna 
pištola standard 

(sh1) 

padajoče tarče SH1 

padajoče tarče SH2 

R1 - 10 m zračna 
puška stoje (sh1) 

R2 - 10 m zračna 
puška stoje (sh1) 

R3 - 10 m zračna 
puška leže SH1 

R4 - 10 m zračna 
puška stoje ekipno 

SH2 

R4 - 10 m zračna 
puška stoje SH2 

R5 - 10 m zračna 
puška leže ekipno 

SH2 

R5 - 10 m zračna 
puška leže SH2 

R6 - 50 m zračna 
puška leže (sh1) 

R7 - 50 m zračna 
puška leže 3-

položaj 3x40 SH1 

R8 - 50 m zračna 
puška leže 3-

položaj 3x20 SH1 

R9 - 50 m zračna 
puška leže SH2 

Serijska zračna 
puška gluhi - ekipno 

Serijska zračna 
puška gluhi - 
posamezno 

Serijska zračna 
puška NAC - ekipno 

Serijska zračna 
puška NAC - 
posamezno 

Serijska zračna 
puška SH1 - ekipno 

Serijska zračna 
puška SH1 - 
posamezno 

Serijska zračna 
puška SH2 - ekipno 

Serijska zračna 
puška SH2 - 
posamezno 

Serijska zračna 
puška SMS - ekipno 
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Serijska zračna 
puška SMS - 
posamezno 

Standardna zračna 
puška gluhi - ekipno 

Standardna zračna 
puška gluhi - 
posamezno 

Standardna zračna 
puška NAC - ekipno 

Standardna zračna 
puška NAC - 
posamezno 

Standardna zračna 
puška SH1 - ekipno 

Standardna zračna 
puška SH1 - 
posamezno 

Standardna zračna 
puška SH2 - ekipno 

Standardna zračna 
puška SH2 - 
posamezno 

Standardna zračna 
puška SMS - ekipno 

Standardna zračna 
puška SMS - 
posamezno 

Zračna pištola NAC 
- ekipno 

Zračna pištola NAC 
- posamezno 

Zračna pištola SH1 
- ekipno 

Zračna pištola SH1 
- posamezno 

TENIS - GLUHI 

dvojice 

ekipno 

mešano 

posamezno 

ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE-
Federazione slovena per la pesca sportiva in mare 

RIBIŠTVO - ŠPORTNI RIBOLOV 
NA MORJU 

lov s palico iz čolna 

lov s palico iz čolna 
ekipno 

lov z obale 

lov z obale - ekipno 

lov z roko iz čolna 

lov z roko iz čolna - 
ekipno 

 

 

 
 

 
 

 


