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ZADEVA 

Kriteriji za imenovanje kandidatov in članov reprezentance Slovenije 

Rio 2016 
 

 

Mednarodni olimpijski komite v sodelovanju z mednarodnimi športnimi 
federacijami pripravi kvalifikacijske kriterije za nastop na OI Rio 2016.  
 

"Qualification systems for XXXI Games of the Olympiad, Rio 2016", kot so 
naslovljeni v angleškem jeziku predstavljajo obvezen pogoj, ki ga mora izpolniti 
katerikoli športnik in ekipa, da se lahko uvrsti na igre. Odločitev o tem, kdo od teh 
športnikov in ekip se bo iger dejansko udeležil, je v pristojnosti Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih zvez. NPŠZ in športniki se vključijo v Olimpijski 
program na osnovi »Kriterijev OKS za imenovanje kandidatov in članov 
olimpijske reprezentance Slovenije Rio 2016«, ki so rezultat usklajevanja kriterijev 
NPŠZ, kriterijev OKS in kriterijev MOK. 

 
Mednarodni kriteriji so med seboj težko primerljivi, vendar jih je možno 

razvrstiti v nekaj skupin glede na značilnosti kvalifikacijskega sistema in v tem 
kontekstu so pripravljeni tudi kriteriji OKS. Kriteriji v nadaljevanju so kriteriji OKS za 
vse individualne in kolektivne športne panoge, priloga dokumenta pa predstavljajo 
kriteriji NPŠZ, ki natančneje opredeljujejo, kdo od športnikov bo predlagan za člana 
reprezentance Slovenije Rio 2016.  
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Splošni kriteriji OKS  

 
Osnova kriterijev OKS so mednarodni kvalifikacijski kriteriji za nastop na OI Rio 2016, 
ki jih MOK pripravi v sodelovanju z mednarodnimi športnimi federacijami, tem 
kriterijem pa OKS doda svoje kriterije, s čimer želi zagotoviti, da se iger udeležijo 
najboljši in ustrezno pripravljeni športniki, medtem ko NPŠZ kriteriji odločajo kdo se 
bo v okviru kvot udeležil iger; OKS upošteva kvoto MOK, ki velja za posamezno 
disciplino. 
 
NPŠZ na podlagi izpolnitve kriterija OKS predlaga na seznam potnikov OI športnika / 
ekipo in spremljevalno osebje. SSTŠ oblikuje predlog slovenske olimpijske 
reprezentance na podlagi predloga NPŠZ v okviru pravil, ki veljajo na tem področju.  
 
V zaključni fazi odloča o udeležbi in izboru članov olimpijske reprezentance Slovenije 
Rio 2016 Izvršni odbor OKS na podlagi strokovnega predloga SSTŠ. 
 
 
Za športne discipline veljajo naslednji splošni kriteriji: 

 veljajo rezultati doseženi v disciplinah, ki so na olimpijskem programu OI Rio 
2016; 

 za imenovanje športnikov se zahteva konsistentnost pri doseganju uvrstitev; 
 kriteriji opredeljujejo A in B kvalifikacijski kriterij, hkrati pa so športniki 

razporejeni na več kakovostnih nivojev: 
o A kriterij: 

 1. nivo: potencial za uvrstitve do 6. m na OI, 
 2. nivo: potencial za uvrstitve do 16. m na OI oz. v 1. 1/3 

uvrščenih, 
 3. nivo: mladi perspektivni športniki, ki kažejo potencial za 

vrhunske dosežke na naslednjih igrah (starost se opredeli za 
posamezne discipline;), 

o B kriterij: športniki, ki so še brez OI nastopov ali v primeru, da so 
edini predstavniki panoge na OI: 
 4. nivo: potencial za doseganje uvrstitev v 1. 3/4 uvrščenih na 

OI; 
 kriteriji za razvrstitev športnikov na kakovostne nivoje veljajo za vsako 

športno panogo in po potrebi disciplino posebej (športne panoge so 
navedene spodaj), 

 športniki/ekipe v športnih panogah/disciplinah, ki niso bile udeležene na 
zadnjih OI, morajo za nastop izpolniti MOK kriterij in zadostiti smernicam 
OKS za imenovanje potnikov. 

 
Glede na navedene kriterije na vseh nivojih se pri določanju seznama kandidatov oz. 
predloga članov olimpijske reprezentance Slovenije Rio 2016 upošteva še: 

 panožna strokovna ocena in 
 strokovna ocena SSTŠ, ki lahko na podlagi objektivnih razlogov odloči v 

izjemnih primerih drugače kot velevajo kriteriji. 
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Športne panoge na OI Rio 2016: 
1. Atletika – stadionska in maraton   
2. Badminton   
3. Boks   
4. Gimnastika - ritmična   
5. Gimnastika - športna   
6. Gimnastika - trampolin   
7. Golf  
8. Hokej na travi 
9. Jadranje   
10. Judo   
11. Kajak kanu - mirne vode   
12. Kajak kanu - slalom   
13. Kolesarstvo - bmx   
14. Kolesarstvo - cestno   
15. Kolesarstvo - gorsko   
16. Kolesarstvo - steza   
17. Konjeništvo - dresura   
18. Konjeništvo - presk. ovir   
19. Konjeništvo - tri dnevna preizkušnja   
20. Košarka   
21. Lokostrelstvo - tarčno   

22. Namizni tenis   
23. Nogomet   
24. Odbojka   
25. Odbojka na mivki   
26. Plavanje   
27. Daljinsko plavanje   
28. Sinhrono plavanje   
29. Skoki v vodo   
30. Rokoborba - grško rimski slog   
31. Rokoborba - prosti slog   
32. Rokomet   
33. Rugby 7   
34. Sabljanje   
35. Strelstvo   
36. Taekwondo 
37. Tenis   
38. Dviganje uteži   
39. Triatlon   
40. Vaterpolo   
41. Veslanje   

 
 
Smernice kriterijev OKS za imenovanje športnikov – kandidatov in članov olimpijske reprezentance Slovenije – potniki OI Rio 2016 

 
Smernice kriterijev za imenovanje kandidatov 
 
V individualnih športnih panogah selekcijski proces poteka na štirih rezultatsko 
kakovostnih nivojih in je napravljen na osnovi doseženih mednarodno primerljivih 
rezultatov ter strokovne ocene SSTŠ. Športniki se razvrstijo na kakovostne nivoje 
glede na uvrstitve v disciplinah na programu OI na določenih rangih tekmovanj in za 
imenovanje kandidatov v individualnih športnih panogah velja: 
 

1. Da se kriterij zaostri in športnike deli na: 
a. športnike, ki so že bili udeleženci OI: ti morajo doseči A kriterij = težji 

kriterij in 
b. športnike, ki še niso bili udeleženci OI: ti morajo doseči vsaj B kriterij 

= lažji kriterij. 
2. Da vsi športniki pokažejo konsistenco doseganja rezultatov do imenovanja v 

potnika. 
 
V kolektivnih športnih panogah selekcijski proces poteka na dveh rezultatsko 
kakovostnih nivojih in je napravljen na osnovi doseženih mednarodno primerljivih 
rezultatov ter strokovne ocene SSTŠ. Ekipa se uvrsti na seznam kandidatov na 
določenih rangih tekmovanj. 
 
Glede na to, da so tekmovalni in kvalifikacijski sistemi med športnimi panogami 
različni, so kriteriji pripravljeni za vsako športno panogo posebej glede na 
kvalifikacijski sistem, na podlagi katerega se športnik kvalificira na OI.  
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Smernice kriterijev za imenovanje potnikov 
 načeloma so potniki tisti športniki / ekipe, ki lahko nastopijo na igrah na osnovi 

izpolnjenih kriterijev in kvote MOK, 
 potniki so lahko samo tisti, ki jih predlaga ustrezna NPŠZ, pri čemer so NPŠZ 

vezane na kriterije, ki jih je sprejel OKS; NPŠZ mora obvezno pripraviti kriterije 
izbora predlogov potnikov v primeru, da bo v posamezni disciplini večje število 
kandidatov od kvote MOK za posamezno disciplino, 

 OKS si pridržuje pravico določiti časovno obdobje in/ali vrsto tekmovanja, na 
katerih so/bodo športniki / ekipe dosegli kriterij za nastop, 

 OKS praviloma ne bo imenoval potnikov, ki bi jih MOK povabil samo zato, da bi 
izpolnil olimpijsko kvoto. 

 
Glede na to, da je kvalifikacijsko obdobje dolgo in si je moč pridobiti kvoto za nastop 
na igrah že v letih pred olimpijskimi igrami, bo OKS pri imenovanju športnikov 
upošteval tudi rezultate v olimpijskem letu in dodatno na gornja izhodišča za potnike 
imenoval le tiste športnike, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: 
 da športniki, ki dosežejo kvoto ali normo v predolimpijskih sezonah (pred 2016), 

potrdijo športno formo v olimpijskem letu (leto 2016); doseči rezultat, ki 
predstavlja po strokovni oceni možnost uvrstitve športnika v 1. 1/3 uvrščenih 
(uvrstitev na primerljivem rangu tekmovanja, ocena oz. dosežene točke, 
trenutna uvrstitev na svetovni rang lestvici ipd.). 

 da vodja zdravniške ekipe poda pozitivno mnenje o ustreznem zdravstvenem 
stanju športnika, 

 da sta NPŠZ in športnik podpisala pogodbo o sodelovanju z OKS, 
 da športnik ni v disciplinskem postopku oz. da ne prestaja disciplinsko kazen, 
 da športnik brezpogojno sprejema protidopinška pravila MOK in SLOADO. 

 
Obdobja imenovanja športnikov – kandidatov in članov reprezentance – 
potnikov  
 
Kandidate bo SSTŠ imenoval: 
 v letu 2014 na podlagi rezultatov doseženih v l. 2014 in izjemoma v l. 2013, 
 dinamično v letu 2015 na podlagi rezultatov 2015, 
 dinamično v letu 2016 na podlagi rezultatov v 2016 skladno s kvalifikacijskim 

sistemom MOK pri posamezni panogi vse do seje SSTŠ, ko bo oblikoval 
predlog olimpijske reprezentance. 

 
Status kandidata velja 1 leto za naslednjo sezono oz. do imenovanja v potnika in se 
skladno s terminskim načrtom ugotavlja upravičenost kandidata na ustreznem nivoju. 
 
Izjemoma lahko NPŠZ v športnih panogah, kjer je to smiselno, predlaga namesto 
imena kandidatov kvoto kot predmet podpore olimpijskega programa. V tem primeru 
se številčna kvota oblikuje na podlagi števila športnikov z individualno normo oz. 
kvoto, ki velja za disciplino.  
 
Člane olimpijske reprezentance Rio 2016 bo IO OKS imenoval: 
 12. julija 2016. 
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Spremljanje in ohranjanje statusa športnika – kandidata 
 
Športniki, ki status kandidata dosežejo v pretekli sezoni, morajo z rezultati v naslednji 
sezoni svoj status potrditi na naslednji način: 
 kandidat 1. nivoja mora za ohranitev statusa kandidata na 1. nivoju doseči 

najmanj rezultat za 2. nivo, v nasprotnem primeru SSTŠ napravi strokovno 
oceno in razvrsti kandidata na ustrezen nivo oz. briše iz seznama, 

 kandidat 2., 3. ali 4. nivoja mora za ohranitev statusa kandidata na svojem nivoju 
doseči najmanj rezultat za nivo, na katerem je razvrščen v nasprotnem primeru 
SSTŠ napravi strokovno oceno in prerazporedi kandidata na ustrezen nivo ali 
briše iz seznama. 

 
Za potrjevanje rezultatov se poleg rangov tekmovanj navedenih v kriterijih OKS 
upoštevajo rangi tekmovanj, ki so primerljivi rangom, na podlagi katerih se je športnika 
imenovalo za kandidata. Izjeme, ki veljajo na področju ohranjanja statusa kandidata 
v 2016, se upoštevajo za športnike, ki zaradi poškodbe, bolezni ali nosečnosti ne 
nastopijo na tekmovanjih v letu 2015, pri tem pa se upoštevajo naslednja merila: 
 športnik mora biti na seznamu kandidatov 1. ali 2. nivoja v letu 2015, 
 zveza in trener morata utemeljiti ter predložiti strokovno mnenje, da se športnik 

ustrezno pripravlja za nastop na OI. 
 
V vsakem primeru mora tak športnik za nastop na OI potrditi športno formo kot 
narekujejo kriteriji za imenovanje potnikov – članov reprezentance Slovenije Rio 
2016. 
 
Športnik izgubi status kandidata, in s tem vse pravice, v primeru, če ni več možnosti 
izpolnitve kvote. 
 
Rezervni člani ekip/štafet: 
 
NPŠZ lahko tudi poda predlog za rezervnega člana štafete ali ekipe v primeru, da 
pridobi kvoto s strani mednarodne federacije oz. MOK. V vseh primerih bo OKS pri 
imenovanju le-teh odločal na podlagi naslednjih meril: 
 rezervni športnik bo član reprezentance Slovenije Rio 2016 le v primeru, da 

štafeta ali ekipa doseže rezultat, ki je primerljiv vsaj za A kriterij, 
 športnik izpolnjuje kriterij nastopa glede na pravila MOK in 
 rezervni športnik mora doseči rezultat vsaj za B kriterij. 
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Kriteriji OKS za imenovanje športnikov – kandidatov in članov olimpijske reprezentance Slovenije – potniki OI Rio 2016 

 
SKUPINA 1: KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 
 košarka, odbojka, rokomet, nogomet, hokej na travi, vaterpolo, rugby 7 

 
Kriterij za kandidate: 

- uvrstitev na zadnjem SP ali EP, ki simulira potencial za uvrstitev na OI 

Košarka 
1. nivo SP 2014 – 1/4 finale 

EP 2015 – 1/4 finale 
2. nivo SP 2014 – nastop 

EP 2015 – uvrstitev na OI kval. turnir 

 
Rokomet 

1. nivo SP 2015 – 1/4 finale  
EP 2016 – 1/4 finale 

2. nivo SP 2015 – nastop  
EP 2016 – uvrstitev na OI kval. turnir 

 
Odbojka 

1. nivo EP 2015 – 1/4 finale 
2. nivo EP 2015 – uvrstitev na OI kval. turnir 

 
Kriterij za uvrstitev v OI reprezentanco: 

- izpolnjen MOK kriterij. 

 
SKUPINA 2:  ŠPORTI, PRI KATERIH SE ŠPORTNIKI UVRSTIJO NA OI NA 
OSNOVI MESTA NA  MEDNARODNI RAČUNALNIŠKI RANG LESTVICI 
 badminton, tenis, judo, golf, sabljanje 

 
Kriterij za kandidate: 

 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo

Badminton SRL do 8. m 
ali SP 1.- 8. m  
ali EP 1.-3. m  

SRL do 64. m  
ali SP do 16. m + 100 SRL 
ali EP do 8. m + 100 SRL 

v 2014-15: 
SRL do 110. m 
 
v 2016: 
MOK kriterij 

v 2014-15: 
SRL do 100. m  
 
v 2016: 
MOK kriterij  

Golf ORL do 8. m ORL do 60. m  MOK kriterij 
Judo SRL do 8. m  

ali SP 1.-7. m  
ali Masters/GS/EP 1.-3. 
m 
 

v 2014 in 2015: 
SRL do 32. m moški 
        do 20. m ženske 
ali SP do 9. m  + 64 SRL 
ali Masters/GS/EP do 5. m  + 
64 SRL moški / 40 SRL ženske 
 
v 2016: 
MOK kriterij SRL direktna 
kvalifikacija 

v 2014-15: 
SRL do 64. m 
moški;  
        do 40. m 
ženske;  
 
v 2016: 
MOK kriterij 
kontinentalna kvota 

v 2016: 
MOK kriterij 
kontinentalna 
kvota 

Sabljanje SRL do 8. m 
ali SP 1.-8. m  
ali EP 1.-3. m 
SRL 1.-3. m ekipno 

v 2014 in 2015: 
SRL do 64. m  
ali SP do 16. m  + 64 SRL 
ali EP do 8. m + 64 SRL 
SRL do 10. m ekipno 

v 2016: 
MOK kriterij 
ali SP do 32. m   
ali EP do 16. m 

v 2016: 
MOK kriterij 
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 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo

Tenis SRL do 8. m 
ali 1.-8. m GS, 1.-4. m 
GS dvoj.  
ali 1.-4. m 
masters/premier mand.; 
1.-2.m masters /premier 
mand. dvojice 

SRL do 64. m 
        do 32. m dvojice 
ali  
do 32. m GS + min 100. m SRL 
do 16. m GS + min 50. m SRL 
dvojice 
ali  
do 16. m masters/premier 
mand. + min 100. m SRL 
do 8. m masters/premier mand. 
+ min 50. m SRL dvojice 
 

maj 2014 in 2015: 
do 110. m 
 
v 2016: 
MOK kriterij 

maj 2014 in 2015: 
do 100. m 
 
v 2016: 
MOK kriterij 

 
Opombe: 

- za 3. nivo se upošteva športnike/-ce do 23 leta starosti 
- pri disciplinah dvojic se uvrstitev posameznega/-e športnika/-ce na SRL kot kriterij za 

uvrstitev v posamezni nivo kandidatov upošteva samo v primeru, da je drug 
posameznik/-ca na SRL uvrščen/-a na največ 2x višje mesto kot je določeno kriterij 
za posamezni nivo (npr. 8. m + 16. m na SRL = 1. nivo; 8. m + 17. m SRL = 2. nivo) 

- pri uvrstitvah na SRL se »MOK ključ« (kvota športnikov na državo) upošteva od 
začetka kvalifikacijskega obdobja 

Kriterij za uvrstitev v OI reprezentanco: 
 športniki, ki so že bili udeleženci OI, morajo doseči MOK kvoto v skladu z 

rezultatom za A kriterij 
 športniki, ki še niso bili udeleženci OI, morajo doseči MOK kvoto v skladu z 

rezultatom vsaj za B kriterij 
 
 
SKUPINA 3:   ŠPORTI, PRI KATERIH SE ŠPORTNIKI KVALIFICIRAJO NA 
OSNOVI UVRSTITEV NA SVETOVNIH ALI KONTINENTALNIH PRVENSTVIH OZ. 
NA PRED-OLIMPIJSKIH TURNIRJIH  

- športna gimnastika, ritmična gimnastika, jadranje, kajak-kanu – slalom, 
kajak-kanu – mirne vode, veslanje, strelstvo, daljinsko plavanje, 
lokostrelstvo, rokoborba 

 
Kriterij za kandidate: 

 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo

Gimnastika- 
športna 

Posamezno: 
SP dosežena 
kvota + 1.-8. m 
EP 1.-3. m 

Ekipno: 
SP 1.-8. m 
OI turnir 1.-4. m 
 
Posamezno: 
EP 4.-8. m 
OI turnir dosežena 
kvota + 3/4 kvote 

Posamezno: 
OI turnir dosežena kvota 
kontinentalna 
reprezentativnost 

Posamezno: 
OI turnir dosežena 
kvota 
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 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo

Gimnastika - 
ritmična 

Posamezno: 
SP dosežena 
kvota + 1.-8. m 
EP 1.-3. m 

Ekipno: 
SP 1.-8. m oz. 
dosežena kvota 
OI turnir dosežena 
kvota 
 
Posamezno: 
SP dosežena kvota 
+ 9.-16. m 
OI turnir dosežena 
kvota + 3/4 kvote 

Posamezno: 
SP dosežena kvota  
OI turnir dosežena kvota  
kontinentalna 
reprezentativnost 

Posamezno: 
SP dosežena kvota  
OI turnir dosežena 
kvota 

Jadranje SP dosežena 
kvota + 1.-8. m 
EP 1.-3. m 

SP dosežena kvota 
+ 9.-16. m 
EP 4.-8. m 
OI kont. turnir 
dosežena kvota 
SPP 2x 1.-6. m 

SP dosežena kvota ali do 
32.m +1. 1/2 

SP dosežena kvota 
ali do 32.m +1. 1/2 

Kajak-kanu 
slalom 

SP dosežena 
kvota + 1.-8. m 
EP 1.-3. m 

SP dosežena kvota 
+ 9.-16. m 
EP 4.-8. m 
OI kont. turnir 
dosežena kvota  
SPP 2x 1.-6. m 

SP dosežena kvota ali do 
32.m +1. 1/2 

SP dosežena kvota 
ali do 32.m +1. 1/2 

Kajak-kanu 
mirne vode 

SP dosežena 
kvota + 1.-8. m 
EP 1.-3. m 

SP dosežena kvota 
+ 9.-16. m 
EP 4.-8. m 
OI kont. turnir 
dosežena kvota  
SPP 2x 1.-6. m 

SP dosežena kvota ali do 
32.m +1. 1/2 

SP dosežena kvota 
ali do 32.m +1. 1/2 

Lokostrelstvo Ekipno: 
SP 1.-3. m 
 
Posamezno: 
SP dosežena 
kvota + 1.-8. m 
EP 1.-3. m 
 

Ekipno: 
SP 4.-8. m oz. 
dosežena kvota 
OI turnir dosežena 
kvota 
 
Posamezno: 
SP dosežena kvota 
+ 9.-16. m 
EP 4.-8. m 
OI kont. turnir 
dosežena kvota  
SPP 2x 1.-6. m  

Posamezno: 
SP dosežena kvota ali do 
32.m +1. 1/2 
OI turnir dosežena kvota 

Posamezno: 
SP dosežena kvota 
ali do 32.m +1. 1/2 
OI turnir dosežena 
kvota 

Plavanje - 
daljinsko 

SP dosežena 
kvota + 1.-8. m 
EP 1.-3. m 

SP dosežena kvota 
+ 9.-16. m 
EP 4.-8. m 
OI turnir dosežena 
kvota + 3/4 kvote 

SP dosežena kvota 
OI turnir dosežena kvota  
kontinentalna 
reprezentativnost 

SP dosežena kvota  
OI turnir dosežena 
kvota  

Rokoborba SP dosežena 
kvota + 1.-8. m 
EP 1.-3. m 

SP dosežena kvota 
+ 9.-16. m 
EP 4.-8. m 
OI kont. turnir 
dosežena kvota 

SP dosežena kvota 
OI turnir dosežena kvota  

SP dosežena kvota 
OI turnir dosežena 
kvota 

Strelstvo SP dosežena 
kvota + 1.-8. m 
EI dosežena 
kvota + 1.-3. m 
EP dosežena 
kvota + 1.-3. m 

SP dosežena kvota 
+ 9.-16.m 
SPP dosežena kvota 
ali 2x 1.-6. m 
EI dosežena kvota 
EP dosežena kvota 
+ 4.-8. m 

SP dosežena kvota ali do 
32.m +1. 1/2 
EP dosežena kvota 

SP dosežena kvota 
ali do 32.m +1. 1/2 
EP dosežena kvota 

Veslanje SP dosežena 
kvota + 1.-8. m 
EP 1.-3. m 

SP dosežena kvota 
+ 9.-16. m 
EP 4.-8. m 
OI kont. turnir 
dosežena kvota 
SPP 2x 1.-6. m 

SP dosežena kvota 
OI turnir dosežena kvota 

SP dosežena kvota 
OI turnir dosežena 
kvota 
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Opombe: 
- za kandidata se imenuje vse športnike, ki so v navedenih absolutnih uvrstitvah, 

čeprav je kvota že pridobljena 
- v obdobju pred prvenstvom, kjer se podeljujejo kvote, se upošteva navedena 

absolutna uvrstitev ali  simulacija dosežene kvote  
- za OI kontinentalni turnir se za simulacijo smatra EP 
- za 3. nivo se upošteva starost športnika do 23 let 

Kriterij za uvrstitev v OI reprezentanco: 
 športniki, ki so že bili udeleženci OI, morajo doseči MOK kvoto v skladu z 

rezultatom za A kriterij 
 športniki, ki še niso bili udeleženci OI, morajo doseči MOK kvoto v skladu z 

rezultatom vsaj za B kriterij 
 športniki, ki izpolnijo MOK kvoto pred olimpijskim letom, morajo v 

olimpijskem letu potrditi športno formo na rangih tekmovanj, ki so primerljivi 
rangu tekmovanja kvalificiranja na OI. 

 
 
SKUPINA 4: ŠPORTI, PRI KATERIH SE ŠPORTNIKI KVALIFICIRAJO NA OSNOVI 
SVETOVNE RANG LESTVICE IN REZULTATOV NA SVETOVNIH ALI 
KONTINENTALNIH PRVENSTVIH OZ. NA PRED-OLIMPIJSKIH TURNIRJIH 
 namizni tenis, odbojka na mivki, triatlon, taekwondo, dviganje uteži, 

konjeništvo – tri dnevna preizkušnja, konjeništvo – dresura, konjeništvo – 
preskakovanje zaprek, boks   

 
Kriterij za kandidate: 

 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo

Namizni tenis Posamezno: 
EI 1.m (dosežena 
kvota) 
SRL do 8. m 
ERL do 4. m 
ORL dosežena 
kvota + 1.-6. m 
 
 

Posamezno: 
SRL do 64. m 
ERL do 32. m 
ORL dosežena 
kvota + 3/4 kvote 
OI kont. turnirji 
dosežena kvota + 
3/4 kvote  
 
Ekipno: 
ORL dosežena 
kvota ekipno 

Posamezno: 
ORL dosežena kvota 
OI kont. turnirji 
dosežena kvota 

Posamezno: 
ORL dosežena 
kvota 
OI kont. turnirji 
dosežena kvota 

Odbojka na 
mivki 

SP 1.m (dosežena 
kvota) 
SRL do 8. m 
ERL do 4. m 
ORL dosežena 
kvota + 1.-6. m 

SRL do 32. m 
ERL do 16. m 
ORL dosežena 
kvota + 3/4 kvote 
OI kont. turnirji 
dosežena kvota 

ORL dosežena kvota  
OI turnir dosežena 
kvota 

ORL dosežena 
kvota  
OI turnir dosežena 
kvota 

Triatlon SRL do 8. m 
OI kont. turnir 
dosežena kvota  
OI turnir dosežena 
kvota 
EI 1.m (dosežena 
kvota) 
ORL dosežena 
kvota + 1.-6. m 

SRL do 64. m 
ORL dosežena 
kvota + 3/4 kvote 

ORL dosežena kvota 
kontinentalna 
reprezentativnost 

ORL dosežena 
kvota 
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Taekwondo SRL do 8. m 
ERL do 4. m  
ORL dosežena 
kvota + 1.-6. m 
 

SRL do 32. m 
ERL do 16. m 
ORL dosežena 
kvota  
OI kont. turnirji 
dosežena kvota 

  

Dviganje uteži Posamezno: 
SRL do 8. m 
ORL dosežena 
kvota + 1.-6. m 
 
Ekipno: 
SP dosežena kvota 
ekipno + 1.-6. m 

Posamezno: 
SRL do 32. m 
ORL dosežena 
kvota + 3/4 kvote 
 
Ekipno: 
SP dosežena kvota 
ekipno 
OI kont. turnir 
dosežena kvota 
ekipno 

ORL dosežena kvota ORL dosežena 
kvota 

Konjeništvo Ekipno: 
SP dosežena kvota 
+ 1.-8. m 
EP dosežena kvota 
+ 1.-3. m 

Posamezno: 
ORL dosežena 
kvota + 3/4 kvote 
 
Ekipno: 
SP dosežena kvota 
EP dosežena kvota 

ORL dosežena kvota ORL dosežena 
kvota 

Boks SRL dosežena 
kvota + do 8. m 
SP dosežena kvota 
+ 1.-6. m 

SRL do 32. m 
SP dosežena kvota 
OI kont. turnirji 
dosežena kvota 

OI turnirji dosežena 
kvota 

OI turnirji dosežena 
kvota 

 
Opombe: 

- za kandidata se imenuje vse športnike, ki so v opredeljenih uvrstitvah, čeprav je 
kvota že pridobljena 

- za imenovanje kandidatov se v letih 2013 in 2014 upošteva simulacija dosežene 
kvote na rangih  tekmovanj, kjer se podeljujejo kvote 

- za OI kontinentalni turnir se za simulacijo smatra EP 
- za 3. nivo se upošteva starost športnika do 23 let 
- pri uvrstitvah na SRL se »MOK ključ« (kvota športnikov na državo) upošteva od 

začetka kvalifikacijskega obdobja 

Kriterij za uvrstitev v OI reprezentanco: 
 športniki, ki so že bili udeleženci OI, morajo doseči MOK kvoto v skladu z 

rezultatom za A kriterij 
 športniki, ki še niso bili udeleženci OI, morajo doseči MOK kvoto v skladu z 

rezultatom vsaj za B kriterij 
 športniki, ki izpolnijo MOK kvoto pred olimpijskim letom, morajo v 

olimpijskem letu potrditi športno formo na rangih tekmovanj, ki so primerljivi 
rangu tekmovanja kvalificiranja na OI. 
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SKUPINA 5:  ŠPORTI, PRI KATERIH SE ŠPORTNIKI KVALIFICIRAJO NA 
OSNOVI SVETOVNE RANG LESTVICE DRŽAV IN REZULTATOV NA 
SVETOVNEM PRVENSTVU TER PONEKOD NA INDIVIDUALNI RANG LESTVICI 
 kolesarstvo – cesta, kolesarstvo – gorsko, kolesarstvo – steza, kolesarstvo – 

BMX 
 
Kriteriji za kandidate 

 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo 
Kolesarstvo - 
cesta 

SRL ind. do 8. m 
ali SP do 8. m + 32 SRL 
ali WTour etapa do 3. m 
+ 32 SRL 
ali WTour enod.dir. do 
3. m + 32 SRL 

SRL ind. do 64. m 
ali SP do 32. m + 1/3 
+ 100 SRL 
ali ERL ind. do 10. m 
ali WTour etapa do 6. 
m + 100 SRL 
ali WTour enod.dir. do 
6. m + 100 SRL 

SRL ind. do 100. m 
ali SP v ½ uvršč. 
ali ERL ind. do 50. 
m 
 

SRL ind do 100. 
m + SP v ¾ 
uvršč. 
ali ERL ind do 20. 
M + SP v ¾ 
uvršč. 

Kolesarstvo - 
gorsko 

SRL ind do 8. m  
ali SP do 8. m + 32 SRL 
ali EP do 3. m + 32 SRL 
ali SPP dirka do 3. m + 
32 SRL 
 

SRL ind do 64. m  
SP do 32. m + 1/3 + 
64 SRL 
EP do 16. m + 1/3 + 
64 SRL 
 

SRL ind. do 100. m 
+ SP v ¾ uvršč. 
ali SP v ½ uvršč. 
ali EP do 32. m + 
1/2 

SRL do 100. m + 
SP v ¾ uvršč. 
 

Kolesarstvo - 
steza 

ORL ind. do 8. m 
ali SP do 8. m 
ali EP do 3. m 

ORL uvrstitev do 
MOK kvote 
SP do 32. m + 1/3 + 
64 SRL 
EP do 16. m + 1/3 + 
64 SRL 

 MOK kriterij v 
2016 

Kolesarstvo - 
BMX 

SRL ind. do 8. m 
ali SP do 8. m 
ali EP do 3. m 

ORL uvrstitev do 
MOK kvote 
SP do 32. m + 1/3 + 
64 SRL 
EP do 16. m + 1/3 + 
64 SRL 

 MOK kriterij v 
2016 

 
Opombe: 

 upošteva se vse posamezne športnike/-ce, ki izpolnijo posamezni kriterij, do 
maksimalnega števila določenih MOK kvot za posamezno panogo 

 za 3. nivo se upošteva športnike/-ce do 26 leta in velja za leto 2014 in 2015 

Kriterij za uvrstitev v OI reprezentanco: 
 V športniki, ki so že bili udeleženci OI, morajo doseči MOK kvoto v skladu z 

rezultatom za A kriterij (izjema so športniki v cestnem kolesarstvu, kjer člane 
reprezentance določi KZS in so lahko člani reprezentance izjemoma tudi z B 
kriterijem) 

 športniki, ki še niso bili udeleženci OI, morajo doseči MOK kvoto v skladu z 
rezultatom vsaj za B kriterij 

 športniki, ki izpolnijo MOK kvoto pred olimpijskim letom, morajo v 
olimpijskem letu potrditi športno formo na rangih tekmovanj, ki so primerljivi 
rangu tekmovanja kvalificiranja na OI. 
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SKUPINA 6:  ŠPORTI, PRI KATERIH SE ŠPORTNIKI KVALIFICIRAJO NA 
OSNOVI DOSEŽENE NORME 
 atletika, plavanje 

 
Kriteriji za kandidate 

 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo

Atletika SRL do 8. m 
ali SP 1.-8. m  
ali EP 1.-3. m 
 

MOK norma 
SRL do 64. m + min OKS 
norma 
        do 20. m za štafete 
ali SP do 16. m + min OKS 
norma 
ali EP do 8. m + min OKS 
norma 

OKS norma z 
odstopanjem 

SP v 3/4 uvršč. + min 
OKS norma 
MOK kriterij za štafete 
 

Plavanje SRL do 8. m 
ali SP 1.-8. m  
ali EP 1.-3. m 

MOK norma 
SRL do 64. m + min. OKS 
norma 
        do 16. m v 2015 in 
2016 
ali SP do 16. m + min. OKS 
norma 
     SP 2015 do 12. m za 
štafete 
ali EP do 8. m + min. OKS 
norma 

OKS norma z 
odstopanjem 

SP v 3/4 uvršč. + min 
OKS norma 

 
Opombe: 

 »MOK norma« je rezultat, ki ga je določil mednarodni olimpijski komite kot standard 
po katerem športnik izpolni mednarodni rezultatski kriterij za nastop na OI Rio. 

 »OKS norma« in »OKS norma z odstopanjem« sta določeni s strani Olimpijskega 
komiteja Slovenije in dogovorjeni s Atletsko in Plavalno zvezo Slovenije.  

 za 3. nivo se upošteva športnike/-ce do 23 leta v atletiki in do 19 let ženske / 21 let 
moški v plavanju v času doseženega rezultata 

 pri uvrstitvah na SRL se »MOK ključ« (kvota športnikov na državo) upošteva od 
začetka kvalifikacijskega obdobja 

Kriterij za uvrstitev v OI reprezentanco: 
 z doseženo MOK normo športnik pridobi pravico do nastopa na OI 
 športnik, ne glede na to ali je že bil na OI ali ne, z doseženo OKS normo pridobi 

pravico do nastopa na OI, če OKS za športnika pridobi vabilo mednarodne 
federacije  

 športnik, ki izpolni MOK ali OKS normo v sezoni 2015, mora rezultat potrditi v sezoni 
2016 z odstopanjem od OKS norme do roka za potrjevanje norm: 

a. atletika: rok za doseganje norm je 11.7.2016 
i. maraton:  

1. AZS lahko predlaga za nastop maksimalno 3 športnike, v 
kolikor so izpolnili OKS normo  

2. AZS lahko predlaga za nastop maksimalno 1 športnika, v 
kolikor so izpolnili MOK normo  

3. v primeru, da izpolni OKS normo vsaj 1 športnik, ostali 
nimajo pravice do nastopa 

4. za potrditev norme se lahko upošteva rezultat v malem 
maratonu (21 km) in sicer 1:08:00 za moške ter 1:19:00 za 
ženske 

b. plavanje: rok za doseganje norm je 29.5.2016 
 rezultate lahko športniki dosežejo na tekmovanjih: 
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a. atletika: vsa, ki so organizirana skladno s pravili EA in IAAF ter v koledarju 
AZS in drugih nacionalnih zvez (potrditev jeseni 2015 za leto 2016) 

b. plavanje: tekmovanja so predpisana s strani FINA. Seznam tekmovanj, ki se 
dopolnjuje, je na sledeči povezavi: 
http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=49
80&Itemid=1921 

 
Rezultati oz. norme za izpolnitev kriterijev: 
 
Atletika 

Disciplina 

MOŠKI ŽENSKE 

MOK 
norma 

OKS 
norma 

OKS norma 
z 

odstopanjem
MOK 

norma 
OKS 

norma 

OKS norma 
z 

odstopanjem
100m 10,16 10,28 10,43 11,32 11,39 11,56
200m 20,50 20,72 21,03 23,20 23,32 23,66
400m 45,40 46,05 46,74 52,20 52,72 53,65
800m 1:46,00 1:47,06 1:48,66 2:01,50 2:02,72 2:04,56
1500m 3:36,20 3:39,95 3:41,63 4:07,00 4:09,47 4:13,21
5000m 13:25,00 13:46,25 13:58,65 15:24,00 15:33,24 15:47,24
10,000m 28:00,00 28:32,67 28:58,30 32:15,00 33:17,88 33:47,85
maraton 2:19:00 2:18:00 2:20:04 2:45:00 2:37:00 2:39:21
3000m zapreke 8:30,00 8:35,10 8:42,82 9:45,00 9:48,60 9:57,40
110m ovire / 100m 
ovire 

13,47 13,68 13,88 13,00 13,33 13,52

400m ovire 49,40 50,21 50,96 56,20 57,00 57,85
višina 229 221 217 193 190 188
palica 570 535 526 450 425 418
daljina 815 777 765 670 629 619
troskok 16,85 16,45 16,43 14,15 14,01 13,80
krogla 20,50 19,74 19,44 17,75 17,57 17,31
disk 65,00 63,09 63,38 61,00 59,95 59,05
kladivo 77,00 73,73 72,65 71,00 69,43 68,45
kopje 83,00 78,87 77,68 62,00 59,25 59,29
deseteroboj / 
sedmeroboj 

8100 7842 7724 6200 6084 5992

hoja 20 km 1:24:00 1:25:20 1:26:36 1:36:00 1:36:58 1:38:26
hoja 50 km 4:06:00 4:08:28 4:12:12   

 
Plavanje 

DISCIPLINA 

MOŠKI ŽENSKE
MOK 

norma 
OKS 

norma 
OKS norma z 
odstopanjem 

MOK 
norma 

OKS 
norma 

OKS norma z 
odstopanjem 

50m PROSTO 00:22,27 00:22,42 00:23,05 00:25,28 00:25,40 00:26,17
100m PROSTO 00:48,99 00:49,37 00:50,70 00:54,43 00:55,12 00:56,34
200m PROSTO 01:47,97 01:48,85 01:51,75 01:58,96 02:00,08 02:03,13
400m PROSTO 03:50,44 03:51,32 03:58,51 04:09,08 04:12,67 04:17,80
1500m / 
800m 

PROSTO 15:14,77 15:22,34 15:46,79 08:33,97 08:40,17 08:51,96

100m PRSNO 01:00,57 01:01,07 01:02,69 01:07,85 01:08,90 01:10,22
200m PRSNO 02:11,66 02:12,90 02:16,27 02:26,94 02:29,45 02:32,08
100m HRBTNO 00:54,36 00:54,87 00:56,26 01:00,25 01:01,61 01:02,36
200m HRBTNO 01:58,22 01:59,78 02:02,36 02:10,60 02:13,03 02:15,17
100m DELFIN 00:52,36 00:52,78 00:54,19 00:58,74 00:59,27 01:00,80
200m DELFIN 01:56,97 01:58,16 02:01,06 02:09,33 02:11,06 02:13,86
200m MEŠANO 02:00,28 02:01,07 02:04,39 02:14,26 02:15,33 02:18,96
400m MEŠANO 04:16,71 04:20,14 04:25,69 04:43,46 04:46,57 04:53,38

 


