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1

UVOD

Šport je družbeni pojav, ki se spreminja glede na družbene potrebe in z njim se spreminjata tudi njegov pomen ter
potrebe, zato tudi vsake 4 leta OKS-ZŠZ opravi revizijo dokumenta »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji« (v nadaljevanju: kriteriji), ki ob Zakonu o športu (ZŠpo-1) in drugih
aktih predstavlja enega najbolj pomembnih sistemskih in sistematičnih dokumentov v slovenskem športu.
Predmetni dokument celostno in metodološko postavlja pogoje za prepoznavanje reprezentativnih športnih
organizacij, evidentiranje tekmovalnih sistemov in registracijo športnikov, predvsem pa opredeljuje kriterije za
pridobitev naziva kategoriziranega športnika. Dokument s tem postavlja podlago za pridobitev statusnih pravic
športnikov, ne moremo pa izvzeti dejstva, da evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov, kot produkt
kriterijev, služi javnim financerjem pri razdeljevanju javnih sredstev.
Podlaga za pripravo kriterijev izhaja iz 2. odstavka 33. člena ZŠpo-1, prav tako pa je z ZŠpo-1 Olimpijski komite
Slovenije – Združenje športnih zvez s 77. členom določil za upravljalca zbirke podatkov ter vodenje evidence
registriranih in kategoriziranih športnikov. Vsebina dokumenta je prav tako skladna z Nacionalnim programom
športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 (NPŠ) in sledi Izvedbenemu načrtu NPŠ, kjer je opredeljena sistemska
podpora športnikom in sloni na tezi, da se zaradi razvoja potenciala doseganja vrhunskih športnih dosežkov proces
vadbe začne vzpostavljati že zgodaj. Zato so programi, v katere so vključeni športniki, v Republiki Sloveniji
opredeljeni kot programi v javnem interesu, vsebinsko pa jih opredeljuje tudi Evropska listina o športu iz leta 1992,
ki pravi: »Športniki in športnice z izrednimi športnimi sposobnostmi bodo v sodelovanju z ustreznimi športnimi
organizacijami deležni primerne neposredne ali posredne pomoči, da bi lahko polno razvili svoje športne in človeške
sposobnosti, ob hkratnem polnem spoštovanju njihove osebnosti ter telesne in moralne integritete. Takšna pomoč
bo zajemala odkrivanje talentov, prilagojen način izobraževanja v času intenzivnega treniranja v institucijah za
trening in mirno reintegracijo v družbo s pripravo osnovnih možnosti za zasebno kariero med in po obdobju
doseganja vrhunskih rezultatov. Organiziranje in upravljanje profesionalno organiziranega športa bo potekalo preko
ustreznih pristojnih teles. Izvajalci, ki se poklicno ukvarjajo s športom, morajo imeti ustrezen socialni status in
zavarovanje ter etično zaščito pred vsemi oblikami izkoriščanja.«
Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji se tako neposredno
dotikajo področij športa otrok in mladine usmerjene v tekmovalni in vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega
športa, zato je koncept naravnan v kontekstu, da skozi registracijo vseh športnikov v Republiki Sloveniji, ki tekmujejo
v tekmovalnih sistemih NPŠZ, pridemo do preglednega seznama vseh starostnih kategorij slovenskih športnikov.
Podmnožica le-teh so kategorizirani športniki, v kriterijih pa so prepoznani tudi športniki invalidi usmerjeni v
kakovostni in vrhunski šport, s čimer se vzpostavi t.i. selekcijska piramida v vsaki izmed športnih panog v Sloveniji,
ki so vključene v sistem registracije in kategorizacije.
Vrednotenje (vrhunskega) športnega dosežka vedno poraja mnoga strokovna vprašanja, na katera ni mogoče
odgovoriti enoznačno zlasti pri primerjavi 170-ih športnih panog, zato revidiran dokument predstavlja evolucijo
dosedanjega principa vrednotenja dosežkov in izkušenj pri dosedanjem delu. Generalno se je na podlagi
omenjenega ostreje omejil status vrhunskih športnikov, vključilo spremembe sistema tekmovanj in dodatno razdelilo
športne panoge glede na konkurenčnost ter opravilo druge tehnične popravke, kjer se je skušalo še bolj upoštevati
posebnosti v posameznih panogah oz. primerljive panoge dati na skupni imenovalec.
Zavedamo se, da zgolj spisani pogoji, pravila in kriteriji ne pogojujejo razvoj športa, postavljajo pa temelje za
pridobitev statusnih pravic športnikov, organizirano in načrtno delo v posameznih športnih panogah ter ob
kvalitetnem izvajanju programov predstavljajo učinkovito primerjavo športnih dosežkov.

podpredsednik Strokovnega sveta
RS za šport
mag. Stanko Glažar

predsednik
OKS-ZŠZ
Bogdan Gabrovec

predsednik Strokovnega sveta za
vrhunski šport OKS-ZŠZ
Tomaž Barada
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2

POGOJI, PRAVILA IN KRITERIJI ZA REGISTRIRANJE IN
KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV

2.1
2.1.1

SPLOŠNA DOLOČILA
Oblikovanje in določitev pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in
kategoriziranje športnikov

Pogoje, pravila in kriterije za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
kriteriji) pripravi na predlog nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) in/ali Zveze za šport
invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja (v nadaljnjem besedilu: ŠIS-SPK) Olimpijski komite
Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: OKS-ZŠZ), določi pa jih skladno s 33. členom Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg in 82/20; v nadaljevanju ZŠpo-1) Strokovni svet Republike
Slovenije za šport (v nadaljevanju: SSRSŠ).
OKS-ZŠZ vsaka štiri leta veljavne kriterije pregleda in po potrebi spremeni, na predlog NPŠZ ali ŠIS - SPK pa jih
hkrati tudi dopolni z eventualnimi novimi športnimi panogami in disciplinami, pri čemer te spremembe in dopolnitve
začnejo veljati v letu po zaključku letne olimpijade. Izjema so športne panoge, ki v postopku priprave predloga
revidiranih Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji niso bile
vključene zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev, in se lahko ob morebitni izpolnitvi pogojev naknadno uvrstijo v
dokument, v dokument pa se lahko naknadno uvrstijo olimpijske športne panoge. Predhodno navedene izjeme in
nujne popravke ter dopolnila veljavnih kriterijev zaradi spremenjenih tekmovalnih sistemov ali ugotovljenih drugih
pomanjkljivosti v vmesnem obdobju pred zaključkom letne olimpijade lahko ob koncu vsakega koledarskega leta
obravnava Izvršni odbor OKS-ŽŠZ na predlog NPŠZ ali ŠIS - SPK ali Strokovnega sveta za vrhunski šport pri OKSZŠZ (v nadaljnjem besedilu: SSVŠ) ter morebitne popravke in dopolnitve nato posreduje v odločanje SSRSŠ.
V tekstu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženski in moški spol, razen v primeru, ko se želi posebej izpostaviti ženski spol.

2.1.2

Vodenje postopkov

Postopek vpisa in izbrisa iz evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, v skladu s šestim odstavkom 77.
člena ZŠpo-1, podrobneje določi OKS-ZŠZ v splošnem aktu, h kateremu da soglasje ministrstvo, pristojno za šport,
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2.1.3

Podatki v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov

Podatki za vpis posameznika v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov so pridobljeni na podlagi 77.
člena ZŠpo-1.

2.1.4

Objava evidence registriranih in kategoriziranih športnikov

Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov je objavljena na spletnih straneh OKS-ZŠZ oziroma je dostopna
pri pooblaščeni osebi OKS-ZŠZ.

2.1.5

Prestopi športnikov iz enega v drugo športno društvo

NPŠZ pravico do zaračunavanja nadomestil pri prestopih, oziroma t.i. nadomestil za vzgojo športnikov amaterjev
(športniki brez sklenjenih profesionalnih pogodb s posamezno športno organizacijo), med športnimi organizacijami
podrobno uredijo v svojih internih pravilih, ki pa morajo upoštevati naslednja pravila:
Športnik lahko prestopi iz športne organizacije v drugo športno organizacijo kot to določa ZŠpo-1 34./1 in
to podrobno urejajo interni pravilniki NPŠZ.
Športnik lahko prestopi iz ene športne organizacije v drugo športno organizacijo izključno v obdobju(-ih)
znotraj enega koledarskega leta, kot ga določijo NPŠZ v internih pravilih (t.i. prestopni rok).
Prosti prestop športnika med organizacijama mora biti omogočen na način, da je postopek spremembe
registracije športnika iz ene športne organizacije v drugo športno organizacijo omejen zgolj s časovnim
obdobjem, ki je vnaprej jasno opredeljen v uradnem tekmovalnem sistemu (t.i. prestopni rok).
Športnik mora imeti pred prestopom v drugo športno organizacijo poravnane vse dokazljive finančne
obveznosti (članarine, vadnine ipd.) do športne organizacije, iz katere želi izstopiti, v kolikor je bil športnik
oz. v primeru mladoletnih športnikov njegov zakoniti zastopnik, predhodno (ob vpisu oz. pristopu v
organizacijo) ustrezno seznanjen s finančnimi obveznostmi do športne organizacije in se je z njimi strinjal
(podpis izjave, dogovora, registracijski pravilnik ipd.). Natančne pogoje določijo NPŠZ v internih pravilih.
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2.1.6

Za prestop športnika, ki ob prestopu iz ene športne organizacije v drugo športno organizacijo v
koledarskem letu še ne dopolni starost 14 let (višjo starost lahko določi NPŠZ v svojih internih pravilih),
NE SME nobena od športnih organizacij zahtevati plačila za prestop oziroma nadomestila za vzgojo, ne
od športnika in tudi ne od športne organizacije, v katero želi prestopiti.
Za prestop športnika, ki ob prestopu iz ene športne organizacije v drugo športno organizacijo v
koledarskem letu dopolni starost 14 let (višjo starost lahko določi NPŠZ v svojih internih pravilih), LAHKO
športna organizacija, iz katere športnik prestopa, zahteva plačilo nadomestila za vzgojo od športne
organizacije, v katero športnik želi prestopiti. Nadomestilo se lahko zahteva, če je športnik, ki želi prestopiti,
imel vsaj eno leto tekmovalno licenco za športno organizacijo, iz katere želi prestopiti, izključno v
naslednjih primerih:
o če je športnik, ki želi prestopiti, v času pred prestopom ali pred začetkom nastopa za novo športno
organizacijo, uradno imenovani član državne reprezentance,
o če je športnik, ki želi prestopiti, v času pred prestopom izpolnil pogoje za pridobitev naziva
kategoriziranega športnika RS in ima vsaj en cel nastop v ekipi, s katero je pridobil naziv
kategoriziranega športnika,
o če športnik, ki prestopi, v isti ali naslednji sezoni nastopi v najvišjem kakovostnem nivoju
nacionalnega tekmovanja (oziroma v najvišjih dveh kakovostnih nivojih v športnih panogah, kjer
je tekmovalni sistem tri ali več stopenjski) v katerikoli starostni kategoriji (velja samo za kolektivne
športne panoge).
Nadomestila za vzgojo lahko športna organizacija zahteva do maksimalno koledarskega leta, v katerem
športnik dopolni starost 23 let (nižjo starost lahko določi NPŠZ v svojih internih pravilih). Podrobne pogoje
o zaračunavanju nadomestil za vzgojo uredijo NPŠZ v svojih internih pravilih.
Organizacija, iz katere športnik želi prestopiti, lahko v vsakem primeru zahteva povračilo za dodatni vložek
v športnika, če ima organizacija s športnikom ali njegovimi zakonitimi zastopniki sklenjen veljaven
individualiziran dogovor za vzgojo športnika, ki izkazuje plačevanje individualnih stroškov iz zasebnih
sredstev (ne iz javnih sredstev) organizacije za športnika, ki so neposredno povezani z razvojem njegove
športne kariere in sicer: stroški prehrane, stanovanja, plačilo individualne vadnine, nakup osebne opreme,
prevoza na tekmovanja ali vadbo, žepnine, zdravljenja ali zdravstvenega zavarovanja, če zavarovanje
traja še potem, ko je športnik izstopil; športna organizacija mora priložiti tudi uradna dokazila o izplačilih.
Višino povračila, ki mora biti sorazmerna dokazljivemu vložku za vzgojo športnika, potrdi NPŠZ. Podrobne
pogoje o višini povračila dodatnega vložka za vzgojo športnika uredijo NPŠZ v svojih internih pravilih.
Ko športnik sklene profesionalno pogodbo s športno organizacijo, ima lahko vsaka športna organizacija,
za katero je bil športnik registriran v skladu z ZŠpo-1 pred sklenitvijo te pogodbe in tekmoval najmanj eno
tekmovalno sezono, pravico do deleža nadomestila od športne organizacije, s katero je športnik sklenil
profesionalno pogodbo. Podrobne pogoje določi NPŠZ v internih pravilnikih.

Arhiv evidence registriranih in kategoriziranih športnikov

Arhiv evidence registriranih in kategoriziranih športnikov se skladno z 79. členom ZŠpo-1 trajno hrani na OKS-ZŠZ.

2.1.7

Odvzem naziva

Posamezniku se odvzame naziv registriranega in/ali kategoriziranega športnika ter se ga izbriše iz evidence
registriranih in kategoriziranih športnikov z dnem, ko je bila uradno ugotovljena kršitev pravil in so zaključeni vsi
pritožbeni postopki v naslednjih primerih:
na predlog NPŠZ ali ŠIS - SPK v primeru kršitve pravil posamezne NPŠZ ali ŠIS - SPK,
kršitev protidopinških pravil,
kršitev pravil OKS-ZŠZ,
kršitev aktov s področja preprečevanja nepravilnosti v športu tako na mednarodni kot na nacionalni ravni.
Posamezniku se odvzame naziv kategoriziranega športnika tudi v primeru, če ne izpolnjuje pogojev za pridobitev
naziva kategoriziranega športnika ali če športnik s pridobitvijo tekmovalne licence tuje države izgubi pravico
nastopa za slovensko reprezentanco.

2.1.7.1 Pritožbe na odvzeti, dodeljeni ali ne dodeljeni naziv
Pritožbo za odvzeti, dodeljeni ali ne dodeljeni naziv lahko posameznik odda neposredno na OKS-ZŠZ ali na NPŠZ
ali ŠIS - SPK, ki jo nato posreduje na OKS-ZŠZ. Pritožbo lahko poda tudi NPŠZ ali ŠIS - SPK prav tako na OKSZŠZ. Pritožbeni rok na odvzeti, dodeljeni ali ne dodeljeni naziv registriranega športnika je najkasneje 8 dni po
odvzemu, dodelitvi ali ne dodelitvi naziva. Pritožbeni rok na odvzeti, dodeljeni ali ne dodeljeni naziv kategoriziranega
športnika je najkasneje 8 dni po objavi predloga evidence, ki jo OKS-ZŠZ objavi pred vsakokratnim datumom
začetka veljavnosti naziva kategoriziranega športnika. Pritožb oddanih po tem obdobju se ne upošteva.
Pritožbe obravnava na 1. stopnji OKS-ZŠZ. V primeru, da je pritožba neutemeljena, lahko posameznik ali NPŠZ ali
ŠIS - SPK vloži pritožbo na 2. stopnji na SSRSŠ. Na sklep SSRSŠ pritožba ni možna.
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2.1.8

Izdaja potrdila o nazivu registriranega in kategoriziranega športnika

Posameznik, društvo ali NPŠZ ali ŠIS – SPK lahko iz verificiranega informacijskega sistema natisne potrdilo o
nazivu registriranega in/ali kategoriziranega športnika, ki je informativne narave, saj je skladno z ZŠpo-1 uradni vir
registriranih in kategoriziranih športnikov javno objavljena evidenca na spletnih straneh OKS-ZŠZ oz. pri
pooblaščeni osebi OKS-ZŠZ.
V potrdilu so navedeni naslednji podatki: ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, športno društvo,
športna panoga, in trajanje registracije oz. naziv razreda kategoriziranega športnika in trajanje kategorizacije.

2.2

2.2.1

OPREDELITEV DEFINICIJ IN IZRAZOV, NA KATERIH TEMELJI SISTEM
REGISTRIRANJA IN KATEGORIZIRANJA ŠPORTNIKOV
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

To so športni programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja
in tekmovanjem. V sistemu registracije in kategorizacije športnikov so udeleženci programov športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, evidentirani v perspektivnem razredu, ki predstavlja kvalitetni
vrh športnikov v mladinskih (ne-absolutnih) starostnih kategorijah oziroma prehodnih (iz ne-absolutnih v absolutno)
starostnih kategorijah ali v mladinskem razredu, ki predstavlja drugi kvalitetni nivo v mladinskih (ne-absolutnih)
starostnih kategorijah ali/in so evidentirani kot registrirani športniki v skladu s pogoji in pravili tega dokumenta v eni
izmed mladinskih (ne-absolutnih) oziroma prehodnih (iz ne-absolutnih v absolutno) starostnih kategorij.

2.2.2

Kakovostni šport

To so športni programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članski (absolutni) starostni kategoriji, ki
ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev naziva vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih NPŠZ do
naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih ali so zavedeni v uradni evidenci Planinske zveze
Slovenije, kot je to opredeljeno v točkah 2.2.13 in 2.2.14. V sistemu registracije in kategorizacije športnikov so
udeleženci programov kakovostnega športa evidentirani v državnem razredu, ki predstavlja kvalitetni vrh
kakovostnih športnikov ali/in so evidentirani kot registrirani športniki v članski (absolutni) starostni kategoriji v skladu
s pogoji, ki jih določa ta dokument. Osnovni cilj športnikov v kakovostnem športu je športni dosežek, ki predstavlja
pomembno vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter
vrhunskega športa.

2.2.3

Vrhunski šport

To so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na
mednarodni ravni. V sistemu registracije in kategorizacije športnikov so udeleženci programov vrhunskega športa
evidentirani v olimpijskem ali svetovnem ali mednarodnem razredu.

2.2.4

Šport invalidov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Šport invalidov so za potrebe tega dokumenta tiste pojavne oblike športa invalidov, s katerim se ukvarjajo športniki
invalidi izven šolskega sistema in so usmerjene k doseganju dosežkov na tekmovanjih uradnih tekmovalnih
sistemov. V sistemu registracije in kategorizacije športnikov so udeleženci programov vrhunskega športa invalidov
evidentirani v olimpijskem ali svetovnem ali mednarodnem razredu. Udeleženci programov športne vzgoje invalidov
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport invalidov so evidentirani v perspektivnem razredu, ki predstavlja kvalitetni
vrh športnikov v mladinskih (ne-absolutnih) oziroma prehodnih (iz ne-absolutnih v absolutno) starostnih kategorijah
ali v mladinskem razredu, ki predstavlja drugi kvalitetni nivo športnikov v mladinskih (ne-absolutnih) oziroma
prehodnih (iz ne-absolutnih v absolutno) starostnih kategorijah ali/in so evidentirani kot registrirani športniki v eni
izmed mladinskih (ne-absolutnih) oziroma prehodnih (iz ne-absolutnih v absolutno) starostnih kategorij. Udeleženci
programov kakovostnega športa invalidov so evidentirani v državnem razredu, ki predstavlja kvalitetni vrh
kakovostnih športnikov invalidov ali/in so evidentirani kot registrirani športniki invalidi v članski (absolutni) starostni
kategoriji.

2.2.5

Mednarodne športne federacije

Mednarodne športne federacije (v nadaljnjem besedilu: MŠF) so mednarodne nevladne športne organizacije, ki jih
uradno priznava Mednarodni olimpijski komite (v nadaljnjem besedilu: MOK) in upravljajo eno ali več športnih panog
na svetovni ravni in vključujejo v svojem članstvu organizacije - NPŠZ, ki upravljajo te iste panoge na nacionalni
ravni. MŠF so članice organizacij Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF) ali Association
of the International Olympic Winter Sports Federations (AIOWF) ali Association of IOC Recognized International
Sports Federations (ARISF).
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Mednarodne športne federacije so tudi mednarodne nevladne športne organizacije, ki so včlanjene v kategorijo
polnopravnih članov v mednarodni nevladni športni organizaciji Global Association of International Sports
Federations (v nadaljevanju: GAISF) in so članice organizacije Alliance of Independent recognized Members of
Sport (AIMS) in upravljajo eno ali več športnih panog na svetovni ravni in vključujejo v svojem članstvu organizacije
- NPŠZ, ki upravljajo te iste panoge na nacionalni ravni.
Mednarodni športni federaciji sta tudi mednarodni nevladni organizaciji za šport invalidov International Paralympic
Committee (v nadaljnjem besedilu: IPC) in International Committee of Sports for the Deaf (v nadaljnjem besedilu:
ICSD), ki ju priznava MOK in upravljata določene športne panoge športa invalidov na svetovni ravni in vključujeta
v svojem članstvu mednarodne in nacionalne športne invalidske organizacije, ki upravljajo te iste panoge na
mednarodni in nacionalni ravni.

2.2.6

Nacionalna panožna športna zveza

Nacionalna panožna športna zveza je zveza društev, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, ki je včlanjena v
skupino NPŠZ v OKS-ZŠZ ali v ustrezno MŠF. NPŠZ je nosilec uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji.

2.2.7

Športno društvo

Športno društvo za namen tega dokumenta je društvo, ki je registrirano v skladu z Zakonom o društvih in ima v
temeljnem aktu šport opredeljen kot pretežno dejavnost in je včlanjeno v NPŠZ in izvaja programe športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, programe kakovostnega ali vrhunskega športa.

2.2.8

Članstvo posameznika

Član športnega društva je posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o društvih in deluje pod pogoji, ki jih društvo
določi v temeljnem aktu. Posameznik je lahko član več različnih športnih društev.

2.2.9

Tekmovalna licenca

Tekmovalna licenca je dovoljenje za nastopanje posameznika v uradnem tekmovalnem sistemu, ki jo v skladu s
svojimi pravili podeli posamezna NPŠZ ali ŠIS-SPK. Tekmovalna licenca je datumsko omejena in določa, v katerem
obdobju, za katero društvo in v kateri športni panogi lahko posameznik nastopa na tekmovanjih uradnega
tekmovalnega sistema. Posameznik ima lahko v posamezni športni panogi v posameznem registracijskem obdobju,
ki ga določi NPŠZ, podeljeno tekmovalno licenco samo za matično društvo in društvo, v katerega je posojen, če
posamezna NPŠZ to posojo opredeljuje v svojih pravnih aktih. Za pridobitev tekmovalne licence, za športnike od
vključno 14. leta dalje, sta pri posamezni NPŠZ zahtevana opravljeno protidopinško e-izobraževanje ALPHA, ki ga
predpisuje Slovenska antidoping organizacija (SLOADO), pri čemer mora športnik pridobljeni certifikat o eizobraževanju priložiti vlogi za pridobitev tekmovalne licence, ter opravljen predhodni ali obdobni zdravstveni
pregled, v skladu s pravili posamezne NPŠZ ali ŠIS-SPK in v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje. S pridobitvijo tekmovalne licence je posameznik dolžan upoštevati vsa določila
Konvencije Sveta Evrope o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj, dolžan pa je upoštevati tudi izrecno prepoved
kakršne koli oblike manipulacije športnih tekmovanj (povezovanja oziroma sodelovanja pri aktivnostih v zvezi s
stavami v športu, prirejanje rezultatov v športu in zloraba notranjih informacij), kar vključuje tudi povezovanje
oziroma sodelovanje z ožjimi sorodniki in drugimi povezanimi osebami, še zlasti pa je posameznik dolžan:
 upoštevati prepoved sodelovanja v športnih stavah in prirejanju rezultatov, pri čemer prepoved iz te točke
velja tudi za z njim povezane osebe,
 upoštevati prepoved dajanja kakršnih koli informacij v zvezi s tekmovanjem, s stanjem posameznika ali
drugih informacij, ki bi se lahko uporabile v aktivnostih v zvezi s stavami in manipulacijami v športu,
 spoštovati vsa pravila glede stav in manipulacij v športu.

2.2.10 Uradni tekmovalni sistem
Uradni tekmovalni sistem je sistem domačih in mednarodnih tekmovanj v posamezni športni panogi, ki so ustrezno
stopenjsko razvrščena glede na njihovo medsebojno konkurenčnost, so v skladu s pravili NPŠZ ali ŠIS - SPK ali
pravili MŠF in jih evidentira OKS-ZŠZ ter objavi na svoji spletni strani. Do ustanovitve NPŠZ za panoge športa
invalidov je nosilec uradnih tekmovalnih sistemov panog športa invalidov ŠIS - SPK.
Pravico nastopanja na tekmovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih imajo športniki s podeljeno tekmovalno licenco.
Del uradnih tekmovalnih sistemov so tudi posamezna tekmovanja, ki jih priznavajo MŠF in katerih nosilec je MOK
ali posamezne organizacije, ki jih MOK priznava (IWGA – International World Games Association, EOC – European
Olympic Committees, CIJM - International Committee for Mediterranean Games, IPC - International Paralympic
Committee, CISS/ICSD - International Committee of Sports for the Deaf, FISU – International University Sports
Federation).
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V športnih disciplinah alpinizma in športnega plezanja v skali se zaradi specifičnosti navedenih športnih disciplin
kot del uradnih tekmovalnih sistemov upošteva tudi uradna evidenca nastopov in dosežkov Planinske zveze
Slovenije.

2.2.11 Športna panoga
Športna panoga je opredeljena na mednarodni ravni s strani MŠF in se na nacionalni ravni izvaja v okviru uradnih
tekmovalnih sistemov ter predstavlja športno dejavnost, ki je sestavljena iz ene ali več športnih disciplin. Za
upravljanje športnih panog na mednarodni ravni so pristojne MŠF in na nacionalni ravni NPŠZ ali ŠIS - SPK.

2.2.11.1 Olimpijska športna panoga
Kot olimpijske športne panoge se upošteva tiste, ki so v uradnem sporedu naslednjih letnih ali zimskih olimpijskih
iger. Seznam olimpijskih športnih panog sprejme OKS-ZŠZ po potrditvi uradnega programa naslednjih letnih ali
zimskih olimpijskih iger in ga objavi na spletni strani.

2.2.12 Športna disciplina
Športna disciplina je opredeljena na mednarodni ravni s strani MŠF in se na nacionalni ravni izvaja v okviru uradnih
tekmovalnih sistemov ter predstavlja gibalno ali miselno aktivnost, ki jo izvajajo posamezniki ali ekipe, lahko tudi s
pomočjo rekvizitov ali naprav ali živali, z namenom tekmovanja oziroma neposredne ali posredne primerjave
izvajanja te gibalne ali miselne aktivnosti ali neposrednih posledic izvajanja te gibalne ali miselne aktivnosti z
drugimi posamezniki ali ekipami, po v naprej določenih objektivnih pravilih, ki nedvoumno razvrstijo posameznike
ali ekipe od prvega (-e) do zadnjega (-e) v končni vrstni red z razlogom določitve zmagovalca.

2.2.12.1 Olimpijska športna disciplina
Kot olimpijske športne discipline se upošteva tiste, ki so v uradnem sporedu naslednjih letnih ali zimskih olimpijskih
iger. Kot olimpijske se izjemoma upoštevajo tudi posamezne discipline olimpijskih športnih panog, ki so kot del
združenih disciplin na programu olimpijskih iger in jih MŠF pred olimpijskimi igrami izvajajo ločeno vendar v enaki
konkurenci (npr. težnostne kategorije v borilnih športnih panogah, discipline športnega plezanja, ipd.). Kot
olimpijske se izjemoma upoštevajo tudi posamezne discipline olimpijskih športnih panog v mladinskih starostnih
kategorijah, ki so prilagojene razvojni stopnji športnikov in so na programu najmanj mladinskih olimpijskih iger ali
mladinskih svetovnih prvenstev. Seznam olimpijskih športnih disciplin sprejme OKS-ZŠZ po potrditvi uradnega
programa naslednjih letnih ali zimskih olimpijskih iger in ga objavi na spletni strani.

2.2.13 Nastop
Za nastop se upošteva udeležba posameznika na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema in je opredeljen v
uradnem zapisniku tekmovanja, ki mora izkazovati, da je posameznik pričel s tekmovalno aktivnostjo oz. je bil
uradni član ekipe, ki je nastopila na posameznem tekmovanju.

2.2.14 Dosežek
Dosežek posameznika je opredeljen z nastopom, uvrstitvijo in rezultatom tega posameznika na uradnem končnem
vrstnem redu posameznega tekmovanja, ki je v letnem koledarju posamezne NPŠZ ali ŠIS - SPK ali MŠF in na
katero ga je morala prijaviti (oz. mu podeliti licenco za nastopanje) matična NPŠZ ali ŠIS - SPK, uradnega
tekmovalnega sistema v posamezni športni disciplini ali z doseženim državnim, evropskim ali svetovnim rekordom
v športnih disciplinah uradnih tekmovalnih sistemov, ki so uradno potrjeni in priznani s strani NPŠZ ali ŠIS-SPK ali
MŠF. Kot dosežek je opredeljena tudi uvrstitev na uradni svetovni ali evropski jakostni lestvici v posamezni ali več
športnih disciplinah, kjer je podlaga za uvrstitev na lestvici dosežen rezultat na tekmovanjih uradnih tekmovalnih
sistemov v posamezni ali več športnih disciplinah. Upoštevajo se tudi dosežki športnikov, ki nastopajo za tuje klube,
v primeru, da na poziv NPŠZ ne odklonijo nastopanja za državno reprezentanco iz neopravičenih razlogov.

2.2.15 Registrirani športnik
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ
ali ŠIS - SPK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih
športnikov.
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Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran
v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski
kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.

2.2.16 Kategorizirani športnik
Športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije, se glede na dosežen rezultat na tekmovanju
uradnega tekmovalnega sistema razvrsti v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega,
svetovnega ali olimpijskega razreda.

2.2.17 Vrhunski športnik
Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat
na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih
športnikov kot vrhunski športnik.

2.2.18 Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov Republike Slovenije
Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov Republike Slovenije je v skladu s 77. členom ZŠpo-1 uradna
evidenca posameznikov, ki imajo naziv registriranega in/ali kategoriziranega športnika.

2.3
2.3.1

POGOJI IN PRAVILA
Evidentiranje uradnega tekmovalnega sistema

OKS-ZŠZ evidentira uradni tekmovalni sistem oziroma posamezno tekmovanje v okviru uradnega tekmovalnega
sistema:
1. če NPŠZ ali ŠIS - SPK organizira tekmovalni sistem oziroma tekmovanja v skladu s pravili krovne MŠF, kot so
opredeljene v točki 2.2.5,
2. če je tekmovanje umeščeno v programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport ali v programe kakovostnega ali v programe vrhunskega športa ali v programe športa invalidov, kot so
opredeljeni v točki 2.2.4,
3. če ima NPŠZ ali ŠIS - SPK s pravili MŠF in/ali s svojimi internimi pravili razvidno določeno stopenjsko razvrstitev
tekmovanj v posamezni panogi glede na njihovo medsebojno konkurenčnost,
4. če imajo pravico nastopanja na tekmovanjih tekmovalnega sistema posamezniki s podeljeno tekmovalno licenco
NPŠZ ali ŠIS - SPK ali nacionalne zveze druge države, ki je včlanjena v MŠF,
5. če je za posamezno tekmovanje (t.i. »domače tekmovanje«) v skladu s pravili NPŠZ ali ŠIS - SPK predvidena
konkurenca najmanj regijske oziroma medobčinske ravni,
6. če NPŠZ ali ŠIS - SPK posreduje naslednje podatke o tekmovalnem sistemu za vsako športno panogo, ki jo
upravlja:
 seznam rangov tekmovanj in starostnih kategorij ter opredelitev dovoljene starosti nastopajočih za
posamezni rang tekmovanja,
 kratek opis tekmovalnega sistema za vsak rang tekmovanja (število krogov, izločilni sistem, repasaž,
tekmovanje v skupinah,…),
 seznam disciplin, v katerih tekmujejo na posameznem rangu tekmovanj,
 uradno potrjen in objavljen letni tekmovalni koledar z naslednjimi podatki: trajanje tekmovalne sezone,
prestopni roki, nazivi, kraji, datumi in rangi tekmovanj v posameznih starostnih kategorijah ter
disciplinah v katerih potekajo tekmovanja,
7. če NPŠZ ali ŠIS - SPK s pravili z namenom zdravstvenega varstva športnikov mlajših od 18 let in preprečevanja
prevelikega obsega tekmovanj določi udejstvovanje športnikov v tekmovalnem sistemu na nacionalnem nivoju
znotraj ene tekmovalne sezone tako, da določi dnevne, tedenske, mesečne omejitve števila tekmovanj za
posameznega športnika, pri čemer pri kolektivnih športnih panogah lahko športnik nastopa v največ dveh
starostnih kategorijah, in sicer ali v kategoriji kateri pripada po letnici rojstva in eni izmed dveh naslednjih
starostnih kategorij ali pa v dveh naslednjih starostnih kategorijah,
8. če NPŠZ ali ŠIS - SPK posredujejo na OKS-ZŠZ uradni tekmovalni pravilnik MŠF, uradni tekmovalni pravilnik
NPŠZ in uradni pravilnik za podeljevanje tekmovalnih licenc.
Ne evidentira se internih klubskih tekmovanj, območnih tekmovanj, ki niso pod neposrednim okriljem MŠF ali NPŠZ
ali ŠIS – SPK oz. organizacij navedenih v točki 2.2.5 oz. na koledarju MŠF ali NPŠZ ali ŠIS - SPK, veteranskih
tekmovanj, šolskih športnih tekmovanj in študentskih tekmovanj z izjemo univerzijade.
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2.3.1.1 Pogoji za upoštevanje športnih panog in disciplin
Športna dejavnost zavzema široko področje, zato dokument natančneje opredeljuje, katere so v okviru športne
dejavnosti tiste športne panoge in discipline, ki so vključene v sistem registracije in kategorizacije športnikov v
Republiki Sloveniji.
A) Upoštevajo se športne panoge in discipline, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. da jih na svetovni ravni upravljajo in v svojih pravilih opredeljujejo mednarodne organizacije, kot so opredeljene
v točki 2.2.5 ,
2. da so opredeljene v uradnih tekmovalnih sistemih, kot to določa točka 2.3.1,
3. da jih na državni ravni organizirano upravljajo NPŠZ najmanj štiri (4) leta pred začetkom veljave tega
dokumenta; ne velja za olimpijske športne panoge in discipline,
4. Kot športne panoge se za potrebe tega dokumenta upošteva tudi določene panoge, ki jih na svetovni ravni
upravljajo nevladne in neprofitne mednarodne športne organizacije in vključujejo v svojem članstvu nacionalne
športne organizacije, ki upravljajo te iste panoge na nacionalni ravni in imajo v Sloveniji status NPŠZ. Te
predhodno navedene nevladne in neprofitne mednarodne športne organizacije izpolnjujejo pogoje, kot jih za
včlanitev v kategorijo polnopravnega članstva zahteva organizacija GAISF (ustrezna mednarodna razširjenost
športne panoge, skladnost s protidopinškim kodeksom, priznavanje CAS - arbitražnega sodišča za šport, redno
izvajanje svetovnih prvenstev z ustrezno udeležbo, demokratično in dobro upravljanje) z izjemo pogoja, da so
edine mednarodne organizacije, ki upravljajo določeno športno panogo,
5. da poleg pogojev iz predhodnih točk morajo športne panoge za registriranje oz. kategoriziranje športnikov
izpolnjevati še pogoje v točkah 2.3.2.2 oz. 2.3.3.2,
6. da imajo pridobljeno soglasje SSVŠ.
Ne upoštevajo se športne panoge in discipline oz. dejavnosti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje točke in tiste, ki
ne izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
1. za katere je ob reviziji kriterijev na vsaka štiri leta (glej točko 2.1.1) ugotovljeno, da v obdobju od prejšnje revizije
niso imele registriranih športnikov, pri čemer pa to ne velja za športne panoge in discipline, ki so na programu
olimpijskih iger,
2. ne upošteva se športnih panog za katere na območju Republike Slovenije ne obstaja NPŠZ,
3. ne upošteva se športnih panog in disciplin oz. dejavnosti, kjer posameznik ali ekipa s pomočjo tehničnih ali
elektronskih sredstev upravlja ali sodeluje pri upravljanju vozila, modela ali druge tehnične oz. elektronske
naprave, pri čemer pa se posameznik ali ekipa ne premika skupaj z vozilom, modelom ali drugo tehnično oz.
elektronsko napravo in je rezultat odvisen predvsem od tehnične ali elektronske naprave ter gibalna aktivnost
posameznika ali ekipe ne vpliva bistveno na rezultat,
4. ne upošteva se športnih panog in disciplin oz. dejavnosti, kjer je namen tekmovanja primerjava predmetov,
5. ne upošteva se dejavnosti s področja tehnične kulture ali umetnosti,
6. nimajo pridobljenega soglasja SSVŠ.
B) ŠPORT INVALIDOV
Upoštevajo se športne panoge in discipline športa invalidov:
1. ki so opredeljene v pravilnikih IPC ali ICSD in so na programu paralimpijskih ali olimpijskih iger gluhih ali na
programu mednarodnih tekmovanj MŠF, ki jih priznava MOK,
2. s katerimi se športniki invalidi v društvih v Sloveniji sistematično, organizirano ukvarjajo najmanj zadnja štiri (4)
leta pred začetkom veljave tega dokumenta,
3. ki so že bile izvedene na državnem prvenstvu z udeležbo najmanj treh (3) udeležencev ali športne panoge in
discipline, v katerih je slovenski športnik iz slovenskega društva nastopil najmanj na evropskem prvenstvu pred
začetkom veljave tega dokumenta; ne velja za športne panoge na paralimpijskih igrah,
4. ki imajo pridobljeno soglasje ŠIS - SPK in SSVŠ.

2.3.1.2 Upoštevanje starostnih kategorij in starostna meja
Za registriranje športnikov se upoštevajo starostne kategorije starosti od vključno 12 do vključno 50 let v obeh
spolih, ki so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih MŠF in posledično NPŠZ (ne upošteva se starostne kategorije
veteranov).
Ne glede na prejšnji odstavek se za registriranje športnikov upošteva tudi starostne kategorije mlajše od 12 let,
vendar ne mlajše od 10 let, v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na
svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.
Za kategoriziranje športnikov se upoštevajo starostne kategorije starosti od vključno 14 let in starejše v obeh spolih,
ki so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih MŠF in posledično NPŠZ (ne upošteva se starostne kategorije
veteranov).
Po nazivih so starostne kategorije enotno ločene na:

dečki (mlajši, starejši ali enotna kategorija ali U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15),

kadeti (mlajši, starejši ali enotna kategorija ali U-16, U-17),
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mladinci (mlajši, starejši ali enotna kategorija ali U-18, U-19, U-20),
mlajši člani (prehodne kategorije U-21, U-23, U-24)
člani (absolutna kategorija).

Starostne meje (npr. U-12, U-13,…) za posamezno kategorijo se upoštevajo na način kot določajo pravilniki MŠF
in posledično NPŠZ pri posamezni panogi. V primeru, da MŠF ne določajo starostnih meja, te določi SSVŠ na
predlog NPŠZ. Kot prehodne kategorije se upošteva kategorije starejših od 21 let oz. kot to določajo pravilniki
NPŠZ, praviloma imenovane mlajši člani in pri katerih tekmovanja ne potekajo v absolutni konkurenci.
Upošteva se dosežke, ki so jih posamezniki dosegli na tekmovanjih, ki so del potrjenega uradnega tekmovalnega
sistema in pod pogojem da so oz. bodo v letu, ko je bil dosežek dosežen:
za registriranje športnikov:
o dopolnili starost deset (10) let; velja dosežek v olimpijskih športnih disciplinah individualnih
športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki
mlajši od 18 let ali
o dopolnili starost dvanajst (12) let,
za kategoriziranje športnikov:
o dopolnili starost štirinajst (14) let.

2.3.1.3 Postopek evidentiranja tekmovalnih sistemov
1.
2.
3.
4.
5.

2.3.2

NPŠZ ali ŠIS - SPK morajo najkasneje pred začetkom tekmovalne sezone oddati ali obnoviti podatke o
tekmovalnem sistemu preko verificiranega informacijskega sistema.
OKS-ZŠZ prejete podatke pregleda in v skladu s pogoji in pravili evidentira tekmovalne sisteme.
V primeru nepopolnih podatkov OKS-ZŠZ pozove NPŠZ za dopolnitev in če ne prejme popolnih podatkov,
tekmovalnega sistema OKS-ZŠZ ne evidentira.
V primeru pojava kakršnihkoli sprememb, ki se nanašajo na evidentiranje uradnih tekmovalnih sistemov,
mora NPŠZ ali ŠIS - SPK ob nastali spremembi obvestiti OKS-ZŠZ.
Evidentirane uradne tekmovalne sisteme OKS-ZŠZ objavi na svojih spletnih straneh.

Registriranje športnikov

2.3.2.1 Pogoji za pridobitev naziva registriranega športnika
A) Posameznik lahko pridobi naziv registriranega športnika, če:
1. je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS - SPK in
2. ima podeljeno tekmovalno licenco in
3. ima na podlagi predloga NPŠZ ali ŠIS - SPK s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop in
4. v letu potrjenega nastopa izpolnjuje starostne pogoje določene v točki 2.3.1.2.
Ne glede na neizpolnjevanje 1. in 2. točke prejšnjega odstavka lahko pridobi naziv registriranega športnika tudi
posameznik, ki ni zavrnil nastopa za državno reprezentanco in:
ki tekmuje v uradnem tekmovalnem sistemu ali
je kot član slovenske državne reprezentance nastopil na uradnem mednarodnem tekmovanju MŠF v
okviru uradne kvote prijavljenih.
Ne glede na neizpolnjevanje 1., 2. in 3. točke prvega odstavka lahko pridobi naziv registriranega športnika tudi
posameznik, ki ni zavrnil nastopa za državno reprezentanco in izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva
kategoriziranega športnika.
Registriran je tudi športnik star več kot 50 let, ki je izpolnil kriterije za pridobitev naziva kategoriziranega športnika
in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov Republike Slovenije in izpolnjuje pogoje od 1. do
3. točke iz prvega odstavka točke 2.3.2.1.
B) ŠPORTNIKI INVALIDI
Naziv registriranega športnika si lahko ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev pridobi tudi posameznik invalid,
ki ga predlaga NPŠZ ali ŠIS - SPK.

2.3.2.2 Pogoji za upoštevanje športnih panog in disciplin
A) Upoštevajo se športne panoge in discipline, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. izpolnjujejo pogoje iz točke 2.3.1.1 in
2. so že bile izvedene na najmanj dveh (2) svetovnih prvenstvih, ali v izjemnem primeru (kjer ni SP) na
tekmovanjih primerljivega najvišjega ranga kot je svetovno prvenstvo, in je bilo prvo svetovno prvenstvo
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3.

izvedeno najmanj štiri (4) leta pred začetkom veljave tega dokumenta ter zadnje svetovno prvenstvo največ
štiri (4) leta pred začetkom veljave tega dokumenta; ne velja za olimpijske športne panoge in discipline in
so že bile izvedene na najmanj dveh (2) državnih prvenstvih v zadnjih dveh (2) letih pred začetkom veljave
tega dokumenta z udeležbo najmanj šestih (6) udeležencev; ne velja za olimpijske športne panoge in discipline.

B) ŠPORT INVALIDOV
Upoštevajo se športne panoge in discipline športa invalidov, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. odstavka točke 2.3.1.1.

2.3.2.3 Pravila za priznavanje nastopov ali dosežkov
Upoštevajo se vsi nastopi ali dosežki, kot so opredeljeni v točkah 2.2.13 in 2.2.14, posameznikov in ekip potrjeni s
strani OKS-ZŠZ.
Ne upoštevajo se dosežki v »ekstremnih« panogah in disciplinah, ki niso del uradnih tekmovalnih sistemov (npr.
ultra tekaški, kolesarski, plavalni maratoni, triatlonske preizkušnje ipd.).

2.3.2.4 Veljavnost in trajanje naziva
Posamezniku začne veljati naziv registriranega športnika z dnem objave v evidenci registriranih in kategoriziranih
športnikov Republike Slovenije in sicer ko OKS-ZŠZ, po vnosu podatkov s strani NPŠZ ali ŠIS - SPK v verificirani
informacijski sistem, potrdi nastop.
Posameznik ima lahko istočasno naziv registriranega športnika v več športnih panogah, vendar samo z enim
nazivom v posamezni športni panogi.
Naziv registriranega športnika traja 12 mesecev od datuma evidentiranega nastopa.
Naziv registriranega športnika se podaljša v primeru, če športnik podaljša naziv kategoriziranega športnika skladno
s točko 2.3.3.4.2.1, in sicer za čas podaljšanja trajanja naziva kategoriziranega športnika.
Športnik starejši od 50 let ohranja naziv registriranega športnika s trajanjem veljavnega razreda kategorizacije in
nastopanjem v uradnem tekmovalnem sistemu.

2.3.3

Kategoriziranje športnikov

2.3.3.1 Pogoji za pridobitev naziva kategoriziranega športnika
A) Posameznik lahko pridobi naziv kategoriziranega športnika, če:
1. v letu potrjenega nastopa izpolnjuje starostne pogoje določene v točki 2.3.1.2 in
2. ima naziv registriranega športnika in
3. je NPŠZ zanj oddala vlogo za uveljavljanje naziva kategoriziranega športnika skladno z roki določenimi v
splošnem aktu in
4. je državljan Republike Slovenije in
5. je s svojim športnim dosežkom izpolnil enega od kriterijev za kategoriziranje športnikov v posamezni športni
panogi, ki izpolnjuje pogoje iz točke 2.3.3.2 in
6. je OKS-ZŠZ potrdil izpolnjevanje pogojev iz predhodnih točk.
B) ŠPORTNIKI INVALIDI
Naziv kategoriziranega športnika si lahko ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev pridobi tudi športnik invalid, ki
ga predlaga NPŠZ ali ŠIS - SPK.

2.3.3.1.1 Izredna pridobitev naziva kategoriziranega športnika
Ne glede na neizpolnjevanje 5. alineje točke 2.3.3.1 lahko OKS-ZŠZ na predlog NPŠZ posamezniku izjemoma
podeli naziv kategoriziranega športnika v perspektivnem razredu na podlagi:
1. ocene dosežka, ki je sicer podlaga za pridobitev mladinskega razreda, vendar zaradi objektivnih okoliščin
športnik ni uspel izpolniti kriterijev za perspektivni razred kategorizacije (v obrazložitvi mora biti opravljena
praktična primerjava dosežka z dosežki, ki so sicer opredeljeni v kriterijih za perspektivni razred za
posamezno panogo).
NPŠZ lahko na podlagi 1. odstavka točke 2.3.3.1.1 za izredno pridobitev naziva perspektivnega športnika odda
največ eno vlogo na športno panogo v enem obdobju dosežkov. Za posameznega športnika lahko NPŠZ odda
vlogo samo enkrat.
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Ne glede na neizpolnjevanje 5. alineje točke 2.3.3.1 lahko OKS-ZŠZ na predlog NPŠZ posamezniku izjemoma
podeli naziv kategoriziranega športnika v določenem razredu na podlagi:
1. izjemnega dosežka na tekmovanju ustreznega kakovostnega ranga, ki ni pod neposrednim okriljem MŠF
ali NPŠZ oz. organizacij navedenih v točki 2.2.5 (npr. profesionalne lige ustreznega kakovostnega nivoja
- NBA, NHL ipd.).
Za izredno pridobitev mora dati soglasje SSVŠ.

2.3.3.2 Pogoji za upoštevanje športnih panog in disciplin
A) Upoštevajo se športne panoge in discipline v moški, ženski ali mešani konkurenci, ki (v izjemnih primerih in ob
soglasju SSVŠ, se upošteva tudi posamezne panoge, ki ne izpolnjujejo pogoja pod točko A, 4. alineja):
1. izpolnjujejo pogoje iz točke 2.3.1.1 in
2. so športne panoge, ki so že bile izvedene na najmanj štirih (4) svetovnih prvenstvih, ali v izjemnem primeru
(kjer ni SP) na tekmovanjih primerljivega najvišjega ranga kot je svetovno prvenstvo, in je bilo prvo
svetovno prvenstvo izvedeno najmanj osem (8) let pred začetkom veljave tega dokumenta ter zadnje
svetovno prvenstvo največ osem (8) let pred začetkom veljave tega dokumenta; ne velja za olimpijske
športne panoge in discipline in
3. so športne panoge, ki so že bile izvedene na najmanj štirih (4) državnih prvenstvih v zadnjih štirih (4) letih
pred začetkom veljave tega dokumenta z udeležbo najmanj šestih (6) udeležencev v absolutni konkurenci;
ne velja za olimpijske športne panoge in discipline in
4. so športne panoge, ki so že bile izvedene na najmanj enem (1) državnem in svetovnem prvenstvu v zadnjih
štirih (4) letih pred začetkom veljave tega dokumenta v eni izmed mladinskih kategorij z vsaj šestimi (6)
udeleženci; ne velja za olimpijske športne panoge in discipline in
5. so športne discipline v športnih panogah, ki izpolnjujejo vse pogoje iz predhodnih alinej od 1. do 3. in ki so
že bile izvedene na najmanj dveh (2) svetovnih prvenstvih ali v izjemnem primeru na tekmovanjih
primerljivega najvišjega ranga kot je svetovno prvenstvo in so že bile izvedene na najmanj dveh (2)
državnih prvenstvih z najmanj tremi (3) udeleženci; ne velja za olimpijske športne panoge in discipline.
B) ŠPORT INVALIDOV
Upoštevajo se športne panoge in discipline športa invalidov, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. odstavka točke 2.3.2.2.

2.3.3.3 Pravila in pogoji za priznavanje dosežkov
Priznavajo se nastopi in dosežki, kot to določa točka 2.3.2.3 in pa upošteva naslednje posebnosti:
DOSEŽKI

Upoštevajo se samo končne uvrstitve na posameznih tekmovanjih ali uradnih rang lestvicah po zaključeni
tekmovalni sezoni, ko je zaključeno zadnje tekmovanje, ki šteje za razvrstitev na lestvici. V primeru, ko
obstaja več lestvic, OKS-ZŠZ na predlog NPŠZ v kriterijih za posamezno panogo določi ustrezno rang
lestvico. Ko zaključek posamezne rang lestvice ni natančno opredeljen (t.i. pretočne lestvice), se upošteva
najboljša uvrstitev na lestvici v obdobju ene tekmovalne sezone, pri čemer se kot obdobje dosežka šteje
datum zaključka tekmovalne sezone. Upošteva se le posamezno rang lestvico v posamezni olimpijski
športni disciplini, kjer je lestvica realni pokazatelj kvalitete športnikov glede na ostalo konkurenco in
uvrstitve na lestvici ne odražajo bistvenih odstopanj od dosežkov na največjih tekmovanjih – OI, SP ali EP
(izjema so lahko lestvice MOK priznanih disciplin z loparji, če tekmovanja potekajo).

V primeru delitve mest v končni razvrstitvi posameznega tekmovanja se kot končna uvrstitev upošteva
prvo mesto, ki se deli.

V borilnih športnih panogah je za upoštevanje dosežkov, ki so opredeljeni z uvrstitvijo, potrebno doseči
določeno število zmag v dvobojih. Če je športnik na tekmovanju napredoval brez boja, se to praviloma ne
upošteva kot zmaga, razen v izjemnih primerih kot npr. zmaga nad nosilcem v naslednjem krogu ali v
primeru predhodnih kvalifikacij za samo uvrstitev na tekmovanje ipd. Upošteva se tudi dosežke v
disciplinah prikaznih tehnik (forme, pomse, kate, duo sistem, specialne tehnike, …), vendar izključno v
najvišjih kakovostnih stopnjah.

Pri prijavi dosežkov morajo NPŠZ z izločilnimi tekmovalnimi sistemi posredovati uradne podatke o
doseženih zmagah (kopije uradnih rezultatov bojev oziroma imena nasprotnikov, ki jih je športnik
premagal).

Upošteva se tudi dosežek, dosežen na več-panožnih tekmovanjih, ki niso posebej opredeljena v kriterijih
posamezne športne panoge (npr. EI, SI, MOI, OFEM, SVI, ...), ker se program športnih panog oz. disciplin
na teh tekmovanjih lahko spreminja. V takih primerih za dosežke športnikov veljajo enaki kriteriji, kot veljajo
za druge športne panoge s primerljivim tekmovalnim sistemom, ki so na programu teh tekmovanj.

Pri svetovnih pokalih ali drugih tekmovanjih primerljivega ranga se za pridobitev naziva vrhunskega
športnika upoštevajo le tekmovanja, kjer lahko nastopa absolutna mednarodna konkurenca in je
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tekmovanje zaključeno s končno skupno uvrstitvijo po opravljenih več krogih ali v primeru, da se takšno
tekmovanje upošteva za razvrstitev na svetovni rang lestvici.
V izjemnih primerih, ko sta v posamezni športni panogi v isti tekmovalni sezoni na sporedu dve tekmovanji
iz skupine tekmovanj - OI, SP, EP, lahko OKS-ZŠZ za tekmovanje nižjega ranga kriterije za dodelitev
razreda kategorizacije ustrezno zaostri, ker je lahko konkurenčnost na tem tekmovanju nižja.
OKS-ZŠZ ima pristojnost, da ne potrdi posameznega dosežka po kriterijih, ki so sicer predpisani za
posamezni dosežek na tekmovanju oz. takega dosežka ne upošteva ali pa posamezniku dodeli drug naziv
kategoriziranega športnika, kot bi mu sicer pripadal po kriterijih, in sicer v primerih, če v analizi ugotovi, da
tekmovanje ni bilo organizirano v skladu z veljavnimi pravili ali če dosežek nima predvidene športne
vrednosti, ker konkurenca na tekmovanju ni bila primerna rangu tekmovanja.

KONKURENCA

Športniku se za pridobitev naziva kategoriziranega športnika svetovnega ali mednarodnega razreda v
neolimpijski disciplini upošteva dosežek na posameznem tekmovanju pod pogojem, da so na določenem
tekmovanju v določeni disciplini nastopili športniki ali ekipe iz najmanj 12 držav in ob upoštevanju
morebitnih predhodnih kvalifikacij.

Športniku se za pridobitev naziva kategoriziranega športnika v individualnih športnih panogah upošteva
dosežek na mednarodnem tekmovanju pod pogojem, da je na določenem tekmovanju aktivno sodelovalo
najmanj osem (8) posameznikov ali ekip iz najmanj šestih (6) reprezentanc oz. držav v določeni športni
panogi oziroma disciplini in da so bili najmanj štirje (4) uvrščeni, ob upoštevanju konkurence v morebitnih
predhodnih kvalifikacijah za uvrstitev na glavno tekmovanje ali morebitnega drugačnega načina
kvalifikacije na tekmovanje (npr. pozivno tekmovanje samo absolutno najboljših, ko ni nujno, da so iz 6.
držav - upošteva se samo pri tekmovanjih najvišjega ranga in ne npr. regijskih pozivnih tekmovanjih).
V primeru t. i. »odprtih« mednarodnih tekmovanj se za konkurenco nastopajočih upošteva samo
registrirane športnike v skladu s točko 2.3.2.1 ter tuje športnike, ki so registrirani na primerljiv način pri
tujih nacionalnih federacijah, ne upošteva pa se udeležencev rekreativcev.

Športniku se za pridobitev naziva kategoriziranega športnika v kolektivnih športnih panogah upošteva
dosežek pod pogojem, da je na določenem tekmovanju aktivno sodelovalo najmanj šest (6) klubov ali
reprezentanc v določeni športni panogi in da so bili(e) najmanj štirje(i) (4) uvrščeni, ob upoštevanju
konkurence v morebitnih predhodnih kvalifikacijah za uvrstitev na glavno tekmovanje.

Športniku se za pridobitev naziva kategoriziranega športnika v individualnih športnih panogah praviloma
upošteva dosežek na državnem prvenstvu ali državnem pokalnem prvenstvu, pod pogojem, da je na
tekmovanju aktivno sodelovalo najmanj šest (6) posameznikov ali ekip v določeni športni panogi oziroma
disciplini in da so bili najmanj štirje (4) uvrščeni, ob upoštevanju konkurence v morebitnih predhodnih
kvalifikacijah za uvrstitev na glavno tekmovanje. V primeru t. i. »odprtih« državnih prvenstev se za
konkurenco nastopajočih v državnem prvenstvu upošteva samo športnike, ki so registrirani v skladu s
točko 2.3.2.1 in tiste, ki v skladu s pravili NPŠZ lahko osvojijo naziv državnega prvaka.
KVOTE

Športniku se za pridobitev naziva kategoriziranega športnika v kolektivni športni panogi upošteva samo
tisti dosežek, pri katerem je aktivno sodeloval, kar pomeni, da je bil na listi prijavljene ekipe na določenem
tekmovanju (ne upošteva se rezerv s širših prijav) v skladu s pravili MŠF oz. NPŠZ za posamezno
tekmovanje in pod pogojem, da skupno število športnikov v ekipi ne presega števila veljavne kvote, ki je
predpisana za posamezno panogo (glej prilogo 5.4.).

Športniku se dosežek v individualni športni panogi na mednarodnem tekmovanju upošteva, če je bil v kvoti
oz. številu prijavljenih posamezne reprezentance (države) za nastop v posamezni panogi oz. disciplini, kot
je opredeljeno v pravilih posamezne MŠF za določena mednarodna tekmovanja in če kvota ne presega
števila 6 (upošteva se le najboljših 6 uvrščenih športnikov in ne poljubno izbranih 6 športnikov). Izjema so
tekmovanja - OI, SP, EP in SPP.

Za dosežek na posameznem tekmovanju si lahko pridobijo naziv kategoriziranega športnika samo člani
ene reprezentance športne panoge ali discipline oziroma število športnikov v skladu z mednarodno kvoto
za nastop v eni reprezentanci.

2.3.3.4 Veljavnost in trajanje naziva
Posamezniku začne veljati naziv kategoriziranega športnika z dnem objave v evidenci registriranih in kategoriziranih
športnikov Republike Slovenije in sicer z datumom veljavnosti naziva kategoriziranega športnika glede na datum in
obdobje dosežka, kot je določeno v splošnem aktu.
Naziv kategoriziranega športnika traja kot je določeno za posamezni naziv v točki 3.
Kot datum dosežka se v primeru več dnevnih tekmovanj upošteva zadnji dan tekmovanja. V izjemnih primerih, ko
se tekmovanje začne v enem obdobju dosežkov in konča v drugem obdobju, vendar ne kasneje kot je določen rok
za oddajo vlog za vpis v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov v splošnem aktu, se upošteva kot datum
dosežka prvi dan tekmovanja. Primer: datum tekmovanja 31.8. do 5.9. - kot datum dosežka se upošteva 31.8.
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V primeru, da se vloga odda v dveh naslednjih obdobjih za oddajo vloge glede na obdobje dosežka, se trajanje
veljavnosti naziva kategoriziranega športnika skrajša glede na kasnejše oddano obdobje.
Posameznik ima lahko istočasno naziv kategoriziranega športnika v več športnih panogah, vendar samo z enim
nazivom v posamezni športni panogi.
Posamezniku preneha naziv kategoriziranega športnika, ko mu preneha veljati naziv registriranega športnika, kar
se preverja ob vsakem začetku obdobja veljavnosti naziva kategoriziranega športnika navedenega v Preglednici 1
splošnega akta.
Športniki olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda ohranjajo svoj naziv z aktivnim nastopanjem za
državno reprezentanco na mednarodnih tekmovanjih.

2.3.3.4.1 Vloga za dodelitev, pridobitev višjega naziva oz. podaljšanje trajanja naziva
NPŠZ ali ŠIS - SPK mora v vlogi za uveljavljanje naziva kategoriziranega športnika oddati vsaj 1 rezultat, lahko pa
za posamezno vlogo odda tudi dva rezultata, ki ju prioritetno označi enega kot prva prioriteta in drugega kot druga
prioriteta. V vsakem primeru se za pridobitev naziva kategoriziranega športnika upošteva zgolj en v vlogi oddan
rezultat. V primeru, da NPŠZ ali ŠIS – SPK odda v vlogi dva rezultata, SSVŠ pri obdelavi vlog ovrednoti oba
rezultata in v primeru, da rezultat s prvo prioriteto ne ustreza kriterijem za kategorizacijo športnika, drug rezultat pa
ustreza, SSVŠ upošteva rezultat označen z drugo prioriteto. V primeru, da oba rezultata ustrezata kriterijem za
kategorizacijo športnika, se ne glede na prioriteto upošteva rezultat, ki prinaša športniku višji naziv kategorizacije
oz. dalj časa trajajoče obdobje kategorizacije. V primeru, da noben rezultat v vlogi ne ustreza kriterijem za
kategorizacijo športnika, se vlogo zavrne.
Športniku, ki pred iztekom naziva kategoriziranega športnika izpolni kriterije za dodelitev višjega naziva ali kriterije
za dalj trajajoče obdobje obstoječega naziva v isti športni panogi, se dodeli višji naziv oz. podaljša trajanje
obstoječega naziva na podlagi vloge matične NPŠZ ali ŠIS - SPK.
Višji naziv oz. podaljšanje trajanja obstoječega naziva začne veljati z dnem objave v evidenci registriranih in
kategoriziranih športnikov po oddaji vloge NPŠZ ali ŠIS – SPK. Ob pridobitvi višjega naziva športniku stari naziv
preneha z dnem veljave višjega naziva. Ob podaljšanju trajanja obstoječega naziva športniku konec veljavnosti
obstoječega obdobja preneha z dnem veljave dalj trajajočega obdobja.

2.3.3.4.2 Izredno podaljšanje trajanja naziva kategoriziranega športnika
2.3.3.4.2.1 Izredno podaljšanje trajanja naziva zaradi poškodbe, bolezni, nosečnosti
oz. materinskega ali starševskega dopusta
Razlogi za izredno podaljšanje naziva kategoriziranega športnika so: poškodba, bolezen, nosečnost oz. materinski
ali starševski dopust. V času, ko je kategorizirani športnik težje poškodovan ali bolan in zato na tekmovanjih v
uradnih tekmovalnih sistemih ne more nastopati (nima evidentiranega nastopa) dalj časa (vsaj 4 mesece) ali je
športnica noseča oz. je na materinskem ali starševskem dopustu, se naziv športniku lahko 1-krat izredno podaljša,
in sicer do dvanajst (12) mesecev na podlagi pravočasno oddane vloge NPŠZ ali ŠIS - SPK preko verificiranega
informacijskega sistema, pri čemer mora razlog za izredno podaljšanje trajanja naziva kategoriziranega športnika
nastati pred iztekom obdobja za doseganje dosežkov, s katerim bi lahko športnik pridobil naziv kategoriziranega
športnika.
Kot pravočasno oddana vloga za izredno podaljšanje trajanje naziva kategoriziranega športnika se šteje:
v primeru bolezni ali poškodbe mora NPŠZ ali ŠIS - SPK oddati vlogo ob nastanku razloga (prvi možni rok
za oddajo vloge) za izredno podaljšanje trajanja naziva kategoriziranega športnika, najkasneje pa v
naslednjih dveh rokih, po prvem možnem roku, za oddajo vloge za vpis v evidenco registriranih in
kategoriziranih športnikov, izredno podaljšanje pa začne veljati po preteku 4-mesečne tekmovalne
odsotnosti,
v primeru nosečnosti oz. materinskega ali starševskega dopusta mora NPŠZ ali ŠIS - SPK oddati vlogo
ob nastanku razloga (prvi možni rok za oddajo vloge) za izredno podaljšanje trajanja naziva kategorizirane
športnice, najkasneje pa v naslednjih dveh rokih, po prvem možnem roku, za oddajo vloge za vpis v
evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.
Izredno podaljšanje naziva kategoriziranega športnika odobri OKS-ZŠZ na podlagi zdravniške dokumentacije
zdravnika, specialista medicine športa oziroma drugega specialista, iz katere je razvidno, kdaj in koliko časa ter iz
katerega razloga posameznik ni bil sposoben nastopati. OKS-ZŠZ za strokovno mnenje zaprosi Komisijo za
medicino športa pri OKS-ZŠZ.
Roki za oddajo vlog za izredno podaljšanje so enaki rokom za vpis v evidenco kategoriziranih športnikov,
opredeljeni v splošnem aktu.
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2.3.3.4.2.2 Izredno podaljšanje trajanja naziva športnika olimpijskega in svetovnega
razreda
Zaradi zagotavljanja statusnih pravic po končani športni karieri športnika se naziv olimpijskega in svetovnega
razreda športniku, ki je prenehal nastopati oz. je zaključil športno kariero, lahko izredno podaljša do dvanajst (12)
mesecev po izteku naziva, in sicer na podlagi pravočasno oddane vloge NPŠZ in izjave športnika o zaključku
športne kariere.

NAZIVI KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV

3


Športniki, ki izpolnijo kriterije za pridobitev naziva kategorizirani športnik, so razvrščeni v šest razredov: športnik
olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega in mladinskega razreda.



Kriteriji zajemajo štiri razrede v članski (absolutni) kategoriji, ki si glede na kakovost dosežkov sledijo od
najvišjega do najnižjega: olimpijski, svetovni, mednarodni in državni razred ter dva razreda v mladinskih
kategorijah, ki si glede na kakovost dosežkov sledita od višjega do nižjega: perspektivni in mladinski razred.



Kriteriji v dveh razredih (državnem in mladinskem) vrednotijo dosežke v mednarodni ali nacionalni konkurenci.



Kriteriji v štirih razredih (olimpijskem, svetovnem, mednarodnem in perspektivnem) vrednotijo dosežke izključno
v mednarodni konkurenci.

3.1

Športnik mladinskega razreda

Je naziv, ki ga dobi športnik v mladinskih kategorijah na osnovi uvrstitve na svetovnih in evropskih mladinskih
prvenstvih, določenih uradnih mladinskih mednarodnih tekmovanjih, mladinskih državnih prvenstvih, na osnovi
doseženega mladinskega državnega rekorda ali na osnovi drugega dosežka, če je to v kriterijih za posamezno
športno panogo ali disciplino posebej opredeljeno.
Naziv športnik mladinskega razreda dobi tudi športnik "mlajši član" na osnovi uvrstitve na tekmovanjih enakega
ranga kot športnik mladinskega razreda, vendar v kategoriji "mlajših članov".
Naziv športnik mladinskega razreda dobi tudi športnik invalid za nastope v kategoriji "mlajši člani" in "mladinski"
kategoriji, na osnovi uvrstitve na svetovnih in evropskih mladinskih prvenstvih, določenih uradnih mladinskih
mednarodnih tekmovanjih, mladinskih državnih prvenstvih, na osnovi doseženega mladinskega državnega rekorda
ali na osnovi drugega dosežka, če je to v kriterijih za posamezno športno panogo ali disciplino posebej opredeljeno.
Naziv športnik mladinskega razreda traja eno leto (12 mesecev).

3.2

Športnik državnega razreda

Je naziv, ki ga dobi športnik v članski (absolutni) kategoriji na osnovi uvrstitve na olimpijskih igrah, svetovnih in
evropskih prvenstvih, določenih uradnih članskih mednarodnih tekmovanjih, državnih prvenstvih, na osnovi
doseženega članskega državnega rekorda ali na osnovi drugega dosežka, če je to v kriterijih za posamezno športno
panogo ali disciplino posebej opredeljeno.
Naziv športnik državnega razreda dobi tudi športnik invalid na osnovi uvrstitve na paralimpijskih igrah, olimpijskih
igrah gluhih, svetovnih in evropskih prvenstvih ter državnih prvenstvih ali na osnovi drugega dosežka, če je to v
kriterijih za posamezno športno panogo oz. disciplino posebej opredeljeno.
Naziv športnik državnega razreda traja eno leto (12 mesecev).

3.3

Športnik perspektivnega razreda

Je naziv, ki ga dobi športnik v mladinskih kategorijah na osnovi uvrstitve na svetovnih in evropskih mladinskih
prvenstvih, svetovnih ter evropskih rang lestvicah in na osnovi doseženega svetovnega ali evropskega mladinskega
rekorda ali na osnovi drugega dosežka, če je to v kriterijih za posamezno športno panogo ali disciplino posebej
opredeljeno.
Naziv športnik perspektivnega razreda dobi tudi športnik "mlajši član" na osnovi uvrstitve na svetovnih ali evropskih
prvenstvih "mlajših članov" ali na osnovi drugega dosežka, če je to v kriterijih za posamezno športno panogo ali
disciplino posebej opredeljeno.
Naziv športnik perspektivnega razreda dobi tudi športnik "član" na osnovi uvrstitve na svetovnih, evropskih
prvenstvih, univerzijadi in svetovnih ter evropskih rang lestvicah, če je to v kriterijih za posamezno športno panogo
ali disciplino posebej opredeljeno.
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Naziv športnik perspektivnega razreda dobi tudi športnik invalid za nastope v kategoriji "mlajši člani" in "mladinski"
kategoriji, na osnovi uvrstitve na svetovnih ali evropskih prvenstvih "mlajših članov" oz. "mladincev" ali na osnovi
drugega dosežka, če je to v kriterijih za posamezno športno panogo ali disciplino posebej opredeljeno.
Naziv športnik perspektivnega razreda traja dve leti (24 mesecev) ali eno leto (12 mesecev).

3.4

Športnik mednarodnega razreda

Je naziv, ki ga dobi športnik v članski (absolutni) kategoriji na osnovi uvrstitve na olimpijskih igrah, svetovnih ali
evropskih prvenstvih, svetovnih igrah, evropskih igrah, sredozemskih igrah, svetovnih pokalih, tekmovanjih za
veliko nagrado, na osnovi doseženega svetovnega ali evropskega rekorda v neolimpijskih disciplinah, na osnovi
uvrstitve na svetovnih in evropskih rang lestvicah, svetovnih in evropskih klubskih prvenstvih ali na osnovi drugega
dosežka, če je to v kriterijih za posamezno športno panogo ali disciplino posebej opredeljeno.
Naziv športnik mednarodnega razreda dobi tudi športnik invalid na osnovi uvrstitve na paralimpijskih igrah,
olimpijskih igrah gluhih, svetovnih, evropskih prvenstvih ali na osnovi drugega dosežka, če je to v kriterijih za
posamezno športno panogo oz. disciplino posebej opredeljeno.
Naziv športnik mednarodnega razreda traja dve leti (24 mesecev) ali eno leto (12 mesecev).

3.5

Športnik svetovnega razreda

Je naziv, ki ga dobi športnik v članski (absolutni) kategoriji na osnovi uvrstitve na olimpijskih igrah, svetovnih
prvenstvih, svetovnih rang lestvicah, na osnovi osvojene medalje na evropskih prvenstvih, na osnovi uvrstitve v
četrtfinale svetovnega ali evropskega prvenstva v kolektivnih športnih panogah, na osnovi uvrstitve na svetovnih
igrah, evropskih igrah, končne uvrstitve v svetovnem pokalu in nekaterih drugih primerljivih tekmovanjih ter na
osnovi doseženega svetovnega ali evropskega rekorda.
Naziv športnik svetovnega razreda dobi tudi športnik invalid na osnovi uvrstitve na paralimpijskih igrah, olimpijskih
igrah gluhih, svetovnih, evropskih prvenstvih, na osnovi doseženega svetovnega ali evropskega rekorda ali na
osnovi drugega dosežka, če je to v kriterijih za posamezno športno panogo oz. disciplino posebej opredeljeno.
Naziv športnik svetovnega razreda traja štiri leta (48 mesecev) ali dve leti (24 mesecev).

3.6

Športnik olimpijskega razreda

Je naziv, ki ga dobi športnik v članski (absolutni) kategoriji na osnovi osvojene medalje na olimpijskih igrah in
svetovnih prvenstvih ter evropska prvenstva v kolektivnih športnih panogah v olimpijskih disciplinah kolektivnih in
individualnih panog.
Naziv športnik olimpijskega razreda dobi tudi športnik invalid za osvojeno medaljo na paralimpijskih igrah ali
olimpijskih igrah gluhih.
Naziv športnik olimpijskega razreda traja štiri leta (48 mesecev).

4
4.1

KRITERIJI ZA RAZVRSTITEV V NAZIV KATEGORIZIRANEGA ŠPORTNIKA
Model kriterijev za kategoriziranje

Kriteriji za kategoriziranje temeljijo na sistemu mednarodne organiziranosti športa, ki upošteva določena pravila in
priznava krovne nevladne organizacije kot upravitelje posameznih športnih panog. Le-te določajo pravila za
panoge, ki jih upravljajo in po katerih se ravnajo vsi sodelujoči, ki imajo željo in sposobnosti za sodelovanje ter v
začetku enake možnosti za napredek. V tem sistemu so bolj prepoznane tiste organizacije, ki v skladu s skupnimi
načeli sistema upravljajo določene športne panoge dlje časa in imajo tudi večjo mednarodno prepoznavnost ter se
posledično z njimi ukvarja večje število ljudi. Zaključimo lahko, da imajo športne panoge oziroma discipline, ki jih
upravljajo takšne organizacije zato potencialno tudi večjo konkurenco na tekmovanjih.
Model kriterijev temelji tudi na izhodišču, da je vrhunski dosežek tisti, ki je dosežen na tekmovanjih uradnih
tekmovalnih sistemov v največji (absolutni) mednarodni konkurenci v eni izmed športnih disciplin. Določiti je
potrebno torej tekmovanja, ki imajo največjo mednarodno konkurenco in so tudi ustrezno stopenjsko razvrščena,
da jih lahko primerno ovrednotimo. Na globalnem nivoju so to sigurno svetovna prvenstva, ki so tudi značilna in
obvezna za vse prepoznane mednarodne športne organizacije, ki jih upoštevamo v sistemu. Posebno mesto
predstavlja tekmovanje olimpijskih iger zaradi svoje zgodovinske in dejanske konkurenčne vrednosti, saj ga kot
najvišji rang mednarodnega tekmovanja prepoznavajo praktično vse mednarodne športne organizacije.
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Za potrebe sistematične urejenosti in primerljivosti dosežkov med različnimi športnimi disciplinami oz. panogami je
kot najbolj splošno poznana enota za ocenjevanje vrednosti dosežka opredeljena uvrstitev na končnem vrstnem
redu posameznega tekmovanja primerljivega ranga razen v izjemnem primeru - dosežki v alpinizmu oziroma
športnem plezanju v skali, ki se merijo s preplezanimi ustrezno zahtevnimi vzponi po v naprej določeni lestvici
zahtevnosti.
Uvrstitve v modelu kriterijev upoštevajo določene posebnosti posameznih skupin športnih panog glede na njihove
tekmovalne sisteme in discipline. V osnovi so kriteriji razdeljeni na kriterije za dosežke v individualnih športnih
panogah, kolektivnih športnih panogah, panogah športa invalidov ter miselnih igrah. Nadalje pa se kriteriji razdelijo
v skupine še glede na ocenjeno potencialno konkurenčnost tekmovanj, in sicer tako, da so kriteriji v olimpijskih
disciplinah zaradi potencialne največje konkurenčnosti blažji od kriterijev v priznanih neolimpijskih disciplinah, ki
predstavljajo tudi potencial za pridobitev statusa olimpijskih disciplin, zato so njihovi kriteriji blažji od ostalih disciplin,
ki so še umeščene v sistem kategorizacije, vendar dodatno razdeljeni na 2 dela glede na dejansko konkurenčnost.
Primerljivo stopenjsko so razvrščeni kriteriji v športnih disciplinah športnikov invalidov, ki kot najbolj konkurenčna
postavljajo tekmovanja v disciplinah paralimpijskih iger ter olimpijskih iger gluhih športnikov. V skupini miselnih iger
pa se kot najbolj konkurenčna uvršča disciplina klasičnega šaha, ki je tudi na sporedu šahovske olimpijade.
Posebno skupino predstavljajo nove neolimpijske discipline panog, ki do začetka veljave tega dokumenta še niso
bile vključene v sistem registracije in kategorizacije. Kriteriji so tudi pri teh disciplinah, ne glede na mednarodni
status njihove krovne organizacije, v prvem obdobju umestitve v sistem kategorizacije, umeščeni v enako skupino
kot kriteriji ostalih disciplin.

4.2

Skupine kriterijev

Na podlagi razporeditve športnih panog in disciplin v tri skupine se oblikujejo tri skupine kriterijev z različnimi
vstopnimi pogoji za uvrščanje posameznih tekmovanj v posamezni razred kategorizacije:
1. športne panoge in discipline na programu olimpijskih iger;
2. s strani MOK ali GAISF priznane ne-olimpijske športne panoge z višjo konkurenčnostjo v skladu s točko 4.2.1
in ne-olimpijske športne discipline olimpijskih športnih panog;
3. ostale športne panoge in discipline:
a. s strani MOK ali GAISF priznane ne-olimpijske športne panoge z nižjo konkurenčnostjo v skladu s
točko 4.2.1,
b. katerih krovne organizacije MOK ali GAISF ni prepoznal, vendar imajo primerno mednarodno
konkurenčnost za upoštevanje v sistemu kategorizacije in
c. vse ne-olimpijske športne panoge in discipline, ki do začetka veljave tega dokumenta niso bile
vključene v sistem registracije in kategorizacije.
Ločeno od predlaganega splošnega modela je izdelan model za skupino tekmovanj v športu invalidov, miselnih
igrah in panogah planinstvo – alpinizem ter športno plezanje (disciplina športno plezanje v skali), ki se vsebinsko
ne morejo primerjati s tekmovanji v ostalih športnih panogah. Vsa izhodišča modela (predvsem vidik
konkurenčnosti) pa so smiselno upoštevana tudi pri omenjenih skupinah in panogah oz. disciplinah.
Za vrednotenje skupin panog športa invalidov in miselnih igrah se kriteriji ločijo na:
1.
2.

panoge športa invalidov na programu paralimpijskih iger in olimpijskih igrah gluhih ter panoga miselnih iger na
programu šahovske olimpijade (šah – standardni);
panoge športa invalidov, ki so priznane s strani MOK in katerih krovne organizacije MOK ni prepoznal, vendar
imajo primerno mednarodno konkurenčnost za upoštevanje v sistemu kategorizacije ter ostale panoge miselnih
iger.

4.2.1

Model konkurenčnosti

4.2.1.1 Uporabljene spremenljivke
Pri vrednotenju konkurenčnosti s strani MOK ali GAISF priznanih ne-olimpijskih športih panog, ki so v 2. in 3.a
skupini kriterijev v skladu s točko 4.2 Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, se
uporabi aktualne podatke, ki jih objavijo mednarodne športne federacije oz. so pridobljene s strani NPŠZ. Merilo
konkurenčnosti se vrednoti z naslednjimi spremenljivkami:
a. povprečno število držav na svetovnem prvenstvu;
b. število različnih držav na zadnjih štirih svetovnih prvenstvih od 1. do 3.m;
c. število različnih držav na zadnjih štirih svetovnih prvenstvih od 1. do 8.m;
d. število različnih držav na zadnjih štirih svetovnih prvenstvih od 1. do 16.m;
e. povprečno število držav na evropskem prvenstvu;
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f.
g.
h.

število različnih držav na zadnjih štirih evropskih prvenstvih od 1. do 3.m;
število različnih držav na zadnjih štirih evropskih prvenstvih od 1. do 8.m;
število različnih držav na zadnjih štirih evropskih prvenstvih od 1. do 16.m;

Opombe:

Pri spremenljivkah a oz. e se upošteva povprečno število držav na zadnjih štirih SP oz. EP.

Pri spremenljivkah b, c, d oz. f, g, h se upošteva število različnih držav na zadnjih štirih SP oz. EP, ki so osvojile od
1. do 3.m, 1. do 8.m oz. 1. do 16.m v disciplini, kjer je številčno najvišja zastopanost držav.

Pri športnih panogah, kjer se na SP in EP uvrsti zgolj omejeno število držav (glede na pravila tekmovalnega sistema;
predvsem pri kolektivnih športnih panogah), se upošteva število vseh držav, ki so nastopale v kvalifikacijah za
uvrstitev na SP ali EP oz. v kolikor gre za specifičen tekmovalni sistem, kjer se na podlagi več posamičnih tekem razvrsti
države na SP oz. EP se upošteva število vseh držav, ki so nastopale na tekmovanjih za končno uvrstitev na SP ali
EP.

Če športna panoga nima SP, se upošteva število držav na svetovni rang lestvici (SRL) oz. mednarodno primerljivem
rangu tekmovanj.

Če športna panoga nima EP, se upošteva število evropskih držav na SP oz. SRL oz. mednarodno primerljivem rangu
tekmovanj.

Preglednica 1: Vrednosti posameznih spremenljivk v modelu
Merilo

Spremenljivke

Konkurenčnost

št. držav na svetovnih prvenstvih
št. različnih držav na svetovnih prvenstvih od 1. do 3.m
št. različnih držav na svetovnih prvenstvih od 1. do 8.m
št. različnih držav na svetovnih prvenstvih od 1. do 16.m
št. držav na evropskih prvenstvih
št. različnih držav na evropskih prvenstvih od 1. do 3.m
št. različnih držav na evropskih prvenstvih od 1. do 8.m
št. različnih držav na evropskih prvenstvih od 1. do 16.m
SKUPAJ

Vrednost (utež)
spremenljivke
glede na merilo
25 %
20 %
15 %
10 %
12 %
9%
6%
3%
100 %

4.2.1.2 Način razvrstitve športnih panog
A. Splošno
1.
2.
3.

Razvrsti se s strani MOK priznane ne-olimpijske športne panoge, ki so v 2. in 3.a skupini kriterijev v
skladu s točko 4.2 Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov.
Razvrščanje se opravi na podlagi vsote točk, ki jih prejeme vsaka športna panoga za vsako posamezno
spremenljivko.
Športne panoge se razvrsti v skupino z višjo oz. nižjo konkurenčnostjo do naslednje revizije Pogojev,
pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov. Če tekom veljave aktualnih Pogojev, pravil
in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov športna panoga pridobi status panoge na
programu olimpijskih iger oz. ni več priznana s strani MOK ali GAISF, se razvrsti v ustrezno skupino
kriterijev skladno s točko 4.2 Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov.
Ostale športne panoge ostanejo v predhodno določeni skupini kriterijev.

B. Točkovanje spremenljivk
1.

Izračun števila točk za posamezno športno panogo:
Za vsako športno panogo se izračuna točke, ki jih prejme pri posamezni spremenljivki. Izračun točke pri
posamezni spremenljivki se opravi tako, da se vrednost, ki jo prejme športna panoga pri posamezni
spremenljivki deli z vsoto vrednosti, ki so seštevek vseh vrednosti vseh športnih panog pri posamezni
spremenljivki. Dobljeni količnik se pomnoži z vrednostjo spremenljivke (utežjo), ki je opredeljena v
Preglednici 1. Prejete točke iz 'a.' alineje točke 4.2.1.1 se pomnoži pri zimskih športnih panogah dodatno
s faktorjem, ki predstavlja količnik med povprečjem št. držav na svetovnih prvenstvih pri poletnih panogah
in povprečjem št. držav na svetovnih prvenstvih pri zimskih panogah. Dobljeni rezultat predstavlja število
točk športne panoge pri posamezni spremenljivki.
Vsota števila točk športne panoge pri vseh spremenljivkah predstavlja skupno število točk posamezne
športne panoge.

C. Določanje razvrstitve in razredov športnih panog
1.

Športne panoge razvrstimo glede na izračunano skupno število točk po vrstnem redu, od športne panoge
z največjim številom točk do športne panoge z najmanjšim številom točk, s čimer dobimo razvrstitev od
prve do zadnje športne panoge.
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2.
3.
4.

4.2.2

Športne panoge nato razdelimo v dve številčno enaki skupini; skupina z višjo konkurenčnostjo in skupina
z nižjo konkurenčnostjo.
V primeru, da je glede na točko 4.2.1.2 A.1. liho število športnih panog, se športno panogo na prelomu
razvrsti v skupino z višjo konkurenčnostjo.
V primeru, da dve ali več panog, ki so razvrščene na zadnje mesto v skupini z višjo konkurenčnostjo,
prejme enako število točk, se te panoge razvrsti v skupino z višjo konkurenčnostjo.

Splošni model kriterijev

Splošni model kriterijev predstavlja izhodišče za kriterije posamezne športne panoge, ki se glede na značilnosti
tekmovalnih sistemov ustrezno opredelijo v 5. poglavju pri vsaki panogi posebej.

OLIMPIJSKI
RAZRED

4.
LETA

2. LETI
2. LETI
1. LETO

MEDNARODNI RAZRED

SVETOVNI RAZRED

4.
LETA

RAZRED KATEG.

TRAJANJE

4.2.2.1 Za tekmovanja v individualnih športnih panogah

RANG
TEKMOVANJ

OLIMPIJSKE
DISCIPLINE

PRIZNANE
NEOLIMPIJSKE
DISCIPLINE Z VIŠJO
KONKURENČNOSTJO

OSTALE
DISCIPLINE

OI
SP
SVI
EP
SR
OI
SP
SVI
SP neol
EP
EI
EP neol
SPP ku
ER
SRL
DRUGO
OI
SP
SVI
SP neol
EP
EI
EP neol
SI

1-3
1-3
1
1
priznan rekord
4-8
4-8
2-3
/
2-3
1-3
/
1-3
priznan rekord
1-8

/
/
1
/
/
/
/
2-3
1-3
/
1-3
1
/
/
/

/
/
1
/
/
/
/
2-3
1
/
1-3
/
/
/
/

9-16+ 1/2
9-16 + 1/2
4-8 + 1/3
/
4-8 + 1/2
4-8 + 1/2
/
1

/
/
4-8 + 1/3
/
/
4-8 + 1/2
/
1

SR neol

/

priznan rekord

OI
SP
SP neol
EP

3/4
17-32 + 1/2
/
9-16 + 1/2

/
/
4-8 + 1/3
/

/
/
4-8 + 1/3
2-3
/
4-8 + 1/2
1
1
priznan
rekord
/
/
4 + 1/3
/
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TRAJANJE

1. LETO

PERSPEKTIVNI RAZRED

2. LETI

RAZRED KATEG.

RANG
TEKMOVANJ

OLIMPIJSKE
DISCIPLINE

PRIZNANE
NEOLIMPIJSKE
DISCIPLINE Z VIŠJO
KONKURENČNOSTJO

EI
EP neol
SPP ku
SPP tekma
SVI
SI

9-16 + 1/2
/
4-16 + 1/3
1-3 + 1/3
1/2
2-3

9-16 + 1/2
2-4 + 1/3
/
/
1/2
2-3

ER neol

priznan rekord

priznan rekord

SRL
ERL
DRUGO
OI varianta B
SP varianta
B
EP varianta
B
SP neol var.
B
EP neol var.
B
ml.čl. SP
ml. SP

9-32 (64, 100)
1-16 (32)

/
/

9-16 + 1/2
2-3
/
/
1/2
2-3
priznan
rekord
/
/

nastop

/

/

3/4

/

/

17-32 + 1/2

/

/

/

9-16 + 1/3

5-8 + 1/3

/

5-8 + 1/3

4-8 + 1/3

1-32 + 1/2
1-32 + 1/2

/
/

/
/

/

1-16 + 1/3

1-4 + 1/3

1-8 + 1/2
1-16 + 1/2

/
/

/
/

/

1-4 + 1/3

1

/
1-16 + 1/2
1-8 + 1/2
1-3
65-100 (150)
17-32
9-16 + 1/2

1-8 + 1/3
/
/
/
/
/
/

1-4 + 1/3
/
/
/
/
/
/

/

5-8 + 1/3

2-4 + 1/3

ml.čl., ml.
SRL

1-64

/

/

ml.čl. ERL
ml. ERL

1-16
1-32

/
/

/
/

ml.čl., ml. SP
neol
ml.čl. EP
ml. EP
ml.čl. EP
neol
ml. EP neol
MOI
OFEM
UNI
SRL var. B
ERL var. B
ml.čl. EP
ml.čl. EP
neol

OSTALE
DISCIPLINE

DRUGO
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RAZRED KATEG.

TRAJANJE

DRŽAVNI
RAZRED

1.
LETO

MLADINSKI
RAZRED

RANG
TEKMOVANJ

MT
DP
DRUGO
ml.čl., ml.
MT
1.
LETO ml.čl., ml. DP
DRUGO

OLIMPIJSKE
DISCIPLINE

PRIZNANE
NEOLIMPIJSKE
DISCIPLINE Z VIŠJO
KONKURENČNOSTJO

OSTALE
DISCIPLINE

1/2
1-4 + 1/3

1/3
1-3 + 1/3

1/4
1-3 + 1/3

3/4

1/2

1/3

1-8 + 1/3

1-6 + 1/3

1-6 + 1/3

Tolmačenje kriterijev po primerih:

Uvrstitev, npr. 4-8 + 1/3 – pomeni, da se upošteva 4.-8. mesto, v kolikor je to uvrstitev v prvo tretjino vseh
uvrščenih;

SRL in ERL se upošteva samo v olimpijskih panogah oz. disciplinah, kjer je lestvica uradni realni pokazatelj
kvalitete športnikov in ne odraža bistvenih odstopanj od doseženih rezultatov na največjih tekmovanjih –
OI, SP, EP;

SPP se upošteva samo v olimpijskih disciplinah, kjer je konkurenca na tekmovanju razmeroma primerljiva
konkurenci na največjih tekmovanjih – OI, SP, EP (konkurenca se oceni po kvaliteti nastopajočih
tekmovalcev drugih držav, ki so udeleženci zadnjih OI, SP, EP);

Rang kategorizacije na EI (in drugih primerljivih rangih tekmovanj) se po potrebi prilagaja glede na športno
panogo in konkurenco ter starostno kategorijo nastopajočih;

V panogah z izločilnimi tekmovalnimi sistemi, kjer ni mogoče natančno določiti posameznih uvrstitev, se
kriterije ustrezno prilagodi;

V ekipnih, skupinskih, parskih, ipd. disciplinah individualnih športnih panog se kriteriji dosežkov, ki so sicer
opredeljeni za discipline posameznikov na enakih rangih tekmovanj, praviloma ustrezno zaostrijo glede
na konkurenco v teh disciplinah;

Kriteriji za posamezna tekmovanja se upoštevajo, kot je navedeno v splošnih pogojih, prav tako
posamezno tekmovanje, ki je v tekmovalnem sistemu rangirano nižje, ne more biti razvrščeno v višjo
skupino (npr. EP ne more biti v višji skupini kot SP);

Varianta B velja za športnike največ prvi dve leti nastopanja v članski (absolutni) kategoriji in najkasneje
do starosti vključno 24 let v letu dosežka (upošteva se letnico rojstva in ne datum rojstva), če ni to pri
posamezni panogi opredeljeno drugače.
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TRAJANJE

4.2.2.2 Za tekmovanja v kolektivnih športnih panogah

RAZRED
KATEG.

2. LETI
2. LETI
1. LETO

MEDNARODNI RAZRED

SVETOVNI RAZRED

4. LETA

OLIMPIJSKI
4.
RAZRED
LETA

RANG TEKMOVANJ

OLIMPIJSKE PANOGE

PRIZNANE
NEOLIMPIJSKE
PANOGE Z VIŠJO
KONKURENČNOSTJO

OSTALE PANOGE

OI
SP
EP
OI
SP
SP neol
EP
SVI
EKT 1
OI
SP
SP neol
EP
SVI
EI
EP neol
EKT 1
EKT 2

1-3
1-3
1-3
4-8
4-8
/
4-8
1-2
1-4
9-12 + zmaga
9-12 + zmaga
/
9-12 + zmaga
3-4
1-3
/
5-8
1-4

/
/
/
/
/
1-2
/
1-2
/
/
/
3-4
/
3-4
1-3
1-2
/
/

/
/
/
/
/
1
/
1-2
/
/
/
2-3
/
3-4
1-3
1
/
/

SRL
OI

1-8 (12)
nastop na tekmi

/
/

/
/

kvalif. OI

uvrstitev na OI oz.
1. mesto pod
kvalif. normo

/

/

SP
SP neol
EP
SVI
EI
EP neol
SI
EKT 1
EKT 2

nastop na tekmi
/
nastop na tekmi
5-8
4-8
/
1-3
9-16
5-8

SVI

dosežena 1 zmaga

EI

dosežena 1 zmaga

/
5-16 + 1/2
/
5-8
4-8
3-8 + 1/2
1-3
/
/
dosežena 1
zmaga
dosežena 1
zmaga

/
4-8 + 1/2
/
5-8
4-8
2-4 + 1/2
1-3
/
/
dosežena 1
zmaga
dosežena 1
zmaga

kvalif. OI

uvrstitev v zadnji
krog kvaif + zmaga

/

/

kvalif. SP, EP

uvrstitev v 1. 1/2
uvrščenih

/

/
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TRAJANJE

2. LETI
1. LETO
1. LETO

DRŽAVNI RAZRED

PERSPEKTIVNI RAZRED

RAZRED
KATEG.

RANG TEKMOVANJ

OLIMPIJSKE PANOGE

PRIZNANE
NEOLIMPIJSKE
PANOGE Z VIŠJO
KONKURENČNOSTJO

OSTALE PANOGE

EKT 1

nastop*/dosežena
1 zmaga

/

/

EKT1 neol
EKT 2
EKT2 neol
EKT 3

/
doseženi 2. zmagi
/
1-4

1-4
/
1-2
/

1-2
/
1
/

SRL

9(13)-16 (32, 64)

/

/

ERL
ml.čl., ml. SP
ml.čl., ml. SP neol
ml.čl., ml. EP
ml.čl., ml. EP neol
MOI

1-12 (24)
nastop na tekmi
/
nastop na tekmi
/
nastop na tekmi

OFEM

dosežena 1 zmaga

UNI

1-3

/
/
1-16 + 1/2
/
1-8 + 1/2
nastop na tekmi
dosežena 1
zmaga
/

/
/
1-8 + 1/2
/
1-4 + 1/2
nastop na tekmi
dosežena 1
zmaga
/

kvalif. ml.čl., ml.
SP

uvrstitev v 1. 1/2
uvrščenih

/

/

kvalif. ml.čl., ml.
EP

uvrstitev v 1. 1/2
uvrščenih

/

/

ml. EKT 1

dosežena 1 zmaga

DP
DPP
kvalif. OI

1-4 + 1/3
1-2
dosežena 1 zmaga

1-3 + 1/3
/
/

SP neol

/

nastop na tekmi

EP neol

/

SVI
EI

nastop na tekmi
nastop na tekmi

SI

dosežena 1 zmaga

kvalif. SP
kvalif. EP
EKT1 neol
EKT2 neol
kvalif. EKT 1
kvalif. EKT 2

dosežena 1 zmaga
dosežena 1 zmaga
/
/
dosežena 1 zmaga
doseženi 2 zmagi

dosežena 1
zmaga
nastop na tekmi
nastop na tekmi
dosežena 1
zmaga
/
/
5-8 + 1/2
3-4 + 1/2
/
/

1-3 + 1/3
/
/
dosežena 1
zmaga
doseženi 2.
zmagi
nastop na tekmi
nastop na tekmi
dosežena 1
zmaga
/
/
3-4 + 1/2
2
/
/
/

EKT 3

5-8 + 1/3

/
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TRAJANJE

1. LETO

MLADINSKI RAZRED

RAZRED
KATEG.

RANG TEKMOVANJ

OLIMPIJSKE PANOGE

PRIZNANE
NEOLIMPIJSKE
PANOGE Z VIŠJO
KONKURENČNOSTJO

ml.čl., ml. DP

1-8 + 1/3

1-6 + 1/3

ml.čl., ml. SP neol

/

nastop na tekmi

ml.čl., ml. EP neol

/

dosežena 1
zmaga

1-6 + 1/3
dosežena 1
zmaga
doseženi 2.
zmagi

dosežena 1 zmaga

/

/

dosežena 1 zmaga

/

/

dosežena 1 zmaga
nastop na tekmi
doseženi 2 zmagi

/
nastop na tekmi
/

/
nastop na tekmi
/

kvalif. ml.čl., ml.
SP
kvalif. ml.čl., ml.
EP
UNI
OFEM
ml. MT

OSTALE PANOGE

Tolmačenje kriterijev po primerih:

Nastop se upošteva samo v primeru predhodnih kvalifikacij na tekmovanje;

V primeru, ko so kvalifikacije za nastop na določenem tekmovanju (SP, EP) vsako drugo leto, se to
upošteva pri trajanju naziva, ki je določeno za dosežek;

Rang kategorizacije na EI (in drugih primerljivih rangih tekmovanj) se po potrebi prilagaja glede na športno
panogo in konkurenco ter starostno kategorijo nastopajočih;

Kriteriji pri športni panogi nogomet SP, EP, EKT se ustrezno prilagodijo;

Trajanje razreda 1 ali 2 leti za rang »kvalif. SP, EP« se prilagodi glede na tekmovalni sitem posamezne
panoge v kolikor imajo SP ali EP na 4 leta (košarka, nogomet, odbojka);

SRL ali ERL se upošteva samo v letu, ko niso zaključene kvalifikacije za SP ali EP in ko na koledarju MŠF
ni SP ali EP; izjema je odbojka na mivki, pri kateri se upošteva lestvica vsako leto;

SRL ali ERL se upošteva samo pri športnikih, ki so v preteklem koledarskem letu nastopili na uradni
reprezentančni tekmi, ki je v letnem koledarju MŠF in so z ekipo dosegli vsaj 1 zmago.
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4.2.2.3 Za tekmovanja športnikov invalidov v individualnih športnih panogah
TRAJANJE

RANG
TEKMOVANJA

PI/OIG

MOK PRIZNANE
IN OSTALE MŠF

OLIMPIJSKI
RAZRED

4. LETA

PI/OIG

1-3

/

SP

/

PI/OIG
SP
EP

1
priznan
rekord
4-6 + 1/2
2-3
1

SR

/

4. LETA

2 . LETI

SVETOVNI RAZRED

RAZRED KATEG.

SR

PI/OIG
SP
EP
SR

priznan
rekord
1/2
4-8 + 1/2
2-4
/

ER

/

PI/OIG
SP
EP
ER

3/4
/
/
/

PERSPEKTIVNI
RAZRED

2. LETI
1. LETO

MEDNARODNI RAZRED

ER

2. LETI

ml.čl., ml SP
ml.čl., ml EP

DRUGO
3/4
1/2

/
/
1
/
priznan
rekord
/
/
2-3
1
/
priznan
rekord
3/4
4-8 + 1/3
2-3
/
1/2
1/3

DRUGO
DRŽAVNI
RAZRED

MLADINSKI
RAZRED

1. LETO

1. LETO

MT

3/4

1/2

DP

1-2

1

ml. MT

3/4

1/2

ml. DP

1-2

1

Tolmačenje kriterijev po primerih:
V primeru, ko so kvalifikacije za nastop na določenem tekmovanju (SP, EP), se za upoštevanje rezultata
upošteva kvota najmanj šest (6) posameznikov in najmanj šest (6) držav znotraj posamezne kategorije.

Stran 29 od 223

4.2.2.4 Za tekmovanja športnikov invalidov v kolektivnih športnih panogah
RANG
TEKMOVANJA

PI/OIG

MOK PRIZNANE
IN OSTALE MŠF

OLIMPIJSKI
RAZRED

4. LETA

PI/OIG

1-3

/

4. LETA

SP
PI/OIG
SP
EP
PI/OIG
SP
EP

1
4
2-3
1
5-6
4-8 + 1/2
2-3
nastop na
tekmi
uvrstitev v
prvo 1/2
uvrščenih
4
1-8 + 1/2
1-4 + 1/2

/
/
1
/
/
2-3
1

DRŽAVNI
RAZRED

MLADINSKI
RAZRED

2. LETI

PI/OIG

1. LETO

MEDNARODNI
RAZRED
PERSPEKTIVNI
RAZRED

2. LETI

TRAJANJE

SVETOVNI
RAZRED

RAZRED KATEG.

2. LETI

1. LETO

1. LETO

SP
EP
ml.čl., ml SP
ml.čl., ml EP

/
4-8 + 1/2
2-3
1-4 + 1/2
1-3+1/2

MT

dosežena 1
zmaga

doseženi 2.
zmagi

DP

1-2

1

ml. MT

dosežena 1
zmaga

doseženi 2.
zmagi

ml. DP

1-2

1
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5

PRILOGE

5.1

Pregled NPŠZ in športnih panog, ki izpolnjujejo pogoje za upoštevanje pri
kategorizaciji športnikov (točka 2.3.3.2)
NPŠZ

MŠF
1

1

ATLETSKA ZVEZA
WA - WORLD ATHLETICS
SLOVENIJE

2
3
4

FIA - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
L'AUTOMOBILE

5
6

2

AVTO-MOTO
ZVEZA SLOVENIJE

FIM - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
MOTOCYCLISME

7
8
9

3

4

5

6
7
8

9

BADMINTONSKA
ZVEZA SLOVENIJE

BWF - BADMINTON
WORLD FEDERATION

CMSB BALINARSKA
CONFÉDÉRATION
ZVEZA SLOVENIJE MONDIALE DES SPORTS
DE BOULES
WCBS - WORLD
BILJARDNA
CONFEDERATION OF
ZVEZA SLOVENIJE
BILLIARD SPORTS
IBSF - INTERNATIONAL
BOB ZVEZA
BOBSLEIGH AND
SLOVENIJE
SKELETON FEDERATION
BOKSARSKA
AIBA - INTERNATIONAL
ZVEZA SLOVENIJE BOXING ASSOCIATION
BOWLING ZVEZA
IBF – INTERNATIONAL
SLOVENIJE
BOWLING FEDERATION
CHEERLEADING
ZVEZA SLOVENIJE

10

CURLING ZVEZA
SLOVENIJE

11

FLOORBALL
ZVEZA SLOVENIJE

GIMNASTIČNA
ZVEZA SLOVENIJE

GOLF ZVEZA
SLOVENIJE

SKUPINA

OI

1

MOK

2

MOK

2

OI

1

MOK

3

MOK

2

MOK

3

MOK

2

MOK

3

AVTOMOBILIZEM KARTING
MOTOCIKLIZEM CESTNO HITROSTNI
MOTOCIKLIZEM ENDURO
MOTOCIKLIZEM MOTOKROS
MOTOCIKLIZEM SPEEDWAY
BADMINTON

OI

1

11

BALINANJE

MOK

2

12

BILIJARD - POOL

MOK

2

13

SKELETON

OI

1

14

BOKS

OI

1

15

BOWLING

MOK

2

16

CHEERLEADING

MOK

2

17

PERFORMANCE CHEER

MOK

3

18

CURLING

OI

1

19

FLOORBALL

MOK

3

OI

1

OI

1

OI

1

OI

1

ICU - INTERNATIONAL
CHEER UNION
WCF - WORLD CURLING
FEDERATION
IFF - INTERNATIONAL
FLOORBALL
FEDERATION
FIG - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
GYMNASTIQUE

21
22

13

STATUS

10

20
12

ŠPORTNA PANOGA
ATLETIKA - CESTNI TEK
ATLETIKA - GORSKI
TEK
ATLETIKA - KROS
ATLETIKA STADIONSKA

IGF - INTERNATIONAL
GOLF FEDERATION

23

GIMNASTIKA RITMIČNA
GIMNASTIKA ŠPORTNA
GIMNASTIKA - VELIKA
PROŽNA PONJAVA
GOLF
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NPŠZ

MŠF

ŠPORTNA PANOGA

STATUS

SKUPINA

WS – WORLD SKATE
IIHF - INTERNATIONAL
ICE HOCKEY
FEDERATION

24

HOKEJ IN LINE

MOK

3

HOKEJSKA ZVEZA
14
SLOVENIJE

25

HOKEJ NA LEDU

OI

1

15

JADRALNA ZVEZA
SLOVENIJE

WS - WORLD SAILING

26

JADRANJE

OI

1

16

JUDO ZVEZA
SLOVENIJE

IJF - INTERNATIONAL
JUDO FEDERATION

27

JUDO

OI

1

17

JU-JITSU IN JIUJITSU ZVEZA
SLOVENIJE

JJIF - JU-JITSU
INTERNATIONAL
FEDERATION

28

JU - JITSU

GAISF

2

MOK

2

OI

1

MOK

3

OI

1

32

KAJAK KANU MARATON
KAJAK KANU - MIRNE
VODE
KAJAK KANU - MORSKI
KAJAK
KAJAK KANU - SLALOM

33

KAJAK KANU - SPUST

MOK

3

34

KARATE

OI

1

35

KEGLJANJE

MOK

3

36

KICKBOKS - WAKO

GAISF

2

37

OI

1

OI

1

MOK

2

OI

1

OI

1

OI

1

OI

1

OI

1

45

KOLESARSTVO - BMX
KOLESARSTVO CESTNO
KOLESARSTVO CIKLOKROS
KOLESARSTVO GORSKO
KOLESARSTVO - STEZA
KONJENIŠTVO DRESURA
KONJENIŠTVO EVENTING
KONJENIŠTVO PRESKAKOVANJE OVIR
KOŠARKA

OI

1

46

KOŠARKA 3 NA 3

OI

1

MOK

2

MOK

3

MOK

2

MOK

3

29

18

KAJAKAŠKA
ZVEZA SLOVENIJE

19

KARATE ZVEZA
SLOVENIJE

20

KEGLJAŠKA
ZVEZA SLOVENIJE

21

KICKBOXING
ZVEZA SLOVENIJE

30

ICF - INTERNATIONAL
CANOE FEDERATION

WKF - WORLD KARATE
FEDERATION
IBF - INTERNATIONAL
BOWLING FEDERATION
(WNBA - WORLD
NINEPIN BOWLING
ASSOCIATION)
WAKO - WORLD
ASSOCIATION OF
KICKBOXING
ORGANIZATIONS

31

38
22

KOLESARSKA
ZVEZA SLOVENIJE

UCI - UNION CYCLISTE
INTERNATIONALE

39
40
41
42

23

KONJENIŠKA
ZVEZA SLOVENIJE

FEI - FÉDÉRATION
ÉQUESTRE
INTERNATIONALE

43
44

24

KOŠARKARSKA
ZVEZA SLOVENIJE

FIBA - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
BASKETBALL

47

LETALSKA ZVEZA
25
SLOVENIJE

FAI - FÉDÉRATION
AÉRONAUTIQUE
INTERNATIONALE

48
49
50

LETALSTVO BALONARSTVO
LETALSTVO JADRALNO LETENJE
LETALSTVO JADRALNO PADALSTVO
IN ZMAJARSTVO
LETALSTVO MOTORNO LETENJE
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NPŠZ

MŠF

ŠPORTNA PANOGA
LETALSTVO PADALSTVO
LETALSTVO - ULTRA
LAHKA LETALA
LETALSTVO MODELARSTVO
LOKOSTRELSTVO - 3D
LOKOSTRELSTVO POLJSKO
LOKOSTRELSTVO TARČNO

STATUS

SKUPINA

MOK

2

MOK

3

MOK

3

MOK

2

MOK

2

OI

1

57

NAMIZNI TENIS

OI

1

58

FUTSAL - MALI
NOGOMET

MOK

2

59

NOGOMET

OI

1

60

ODBOJKA

OI

1

61

ODBOJKA NA MIVKI

OI

1

MOK

2

MOK

3

MOK

3

MOK

3

51
52
53
54
26

LOKOSTRELSKA
ZVEZA SLOVENIJE

WA - WORLD ARCHERY
FEDERATION

55
56

27

NAMIZNOTENIŠKA
ZVEZA SLOVENIJE

NOGOMETNA
28
ZVEZA SLOVENIJE

29

ODBOJKARSKA
ZVEZA SLOVENIJE

ITTF - INTERNATIONAL
TABLE TENNIS
FEDERATION
FIFA - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
FOOTBALL
ASSOCIATION
FIVB – FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
VOLLEYBALL

62

30

ORIENTACIJSKA
ZVEZA SLOVENIJE

IOF – INTERNATIONAL
ORIENTEERING
FEDERATION

63
64
65

31

32

PIKADO ZVEZA
SLOVENIJE

PLANINSKA
ZVEZA SLOVENIJE

WDF - WORLD DARTS
FEDERATION
IFSC - INTERNATIONAL
FEDERATION OF SPORT
CLIMBING
ISMF - INTERNATIONAL
SKI MOUNTAINEERING
FEDERATION
UIAA - UNION
INTERNATIONALE DES
ASSOCIATIONS
D'ALPINISME

PLAVALNA ZVEZA
33
SLOVENIJE

34

PLESNA ZVEZA
SLOVENIJE

POWERLIFTING
ZVEZA SLOVENIJE
35
- ZVEZA TROBOJA
MOČI

FINA - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
NATATION
IDO - INTERNATIONAL
DANCE ORGANIZATION
WDSF - WORLD
DANCESPORT
FEDERATION
IPF - INTERNATIONAL
POWERLIFTING
FEDERATION

ORIENTACIJA –
ORIENTACIJSKI TEK
ORIENTACIJA –
PRECIZNA
ORIENTACIJA –
SMUČARSKA
ORIENTACIJA – Z
GORSKIMI KOLESI

66

PIKADO

GAISF

3

67

PLANINSTVO ŠPORTNO PLEZANJE

OI

1

MOK

3

MOK

2

MOK

3

OI

1

OI

1

OI

1

OS

3

MOK

3

MOK

2

GAISF

3

68
69
70
71

PLANINSTVO TEKMOVALNO TURNO
SMUČANJE
PLANINSTVO ALPINIZEM
PLANINSTVO TEKMOVALNO LEDNO
PLEZANJE
PLAVANJE

76

PLAVANJE - DALJINSKO
PLAVANJE UMETNOSTNO
PLES - MODERNI
TEKMOVALNI PLESI
PLES - AKROBATSKI
R&R
PLES - ST IN LA PLESI

77

POWERLIFTING

72
73
74
75
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NPŠZ

36

RIBIŠKA ZVEZA
SLOVENIJE

ROKOBORSKA
37
ZVEZA SLOVENIJE

MŠF
CIPS - CONFEDERATION
INTERNATIONALE DE LA
PECHE SPORTIVE
ICSF - INTERNATIONAL
CASTING SPORT
FEDERATION

44

OI

1

OI

1

OI

1
2

84

RUGBY

MOK

2

85

RUGBY 7

OI

1

86

SABLJANJE

OI

1

87

SAMBO

MOK

3

MOK

3

OI

1

FIE - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
D’ESCRIME
FIAS - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
AMATEUR DE SAMBO
FIL - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
LUGE DE COURSE
CMAS CONFÉDÉRATION
MONDIALE DES
ACTIVITÉS
SUBAQUATIQUES

SLOVENSKA
ROLKARSKA
ZVEZA

81

88
89

SANKANJE - NARAVNE
PROGE
SANKANJE - UMETNE
PROGE

90

POTAPLJANJE PODVODNI LOV

MOK

3

91

POTAPLJANJE PROSTO POTAPLJANJE

MOK

2

WS – WORLD SKATE

92

ROLKANJE

OI

1

IFMA - INTERNATIONAL
FEDERATION OF
MUAYTHAI
ASSOCIATIONS

93

TAJSKI BOKS

MOK

2

OI

1

OI

1

OI

1

MOK

3

MOK

3

OI

1

OI

1

OI

1

MOK

3

SMUČANJE - ALPSKO
SMUČANJE - DESKANJE
95
NA SNEGU
SMUČANJE 96
NORDIJSKA
KOMBINACIJA
SMUČANJE - POLETNI
97
BIATLON
SMUČANJE - POLETNA
98
NORDIJSKA
KOMBINACIJA
SMUČANJE - PROSTI
99
SLOG
SMUČANJE 100
SMUČARSKI SKOKI
SMUČANJE 101
SMUČARSKI TEKI
SMUČANJE - TEK NA
102
ROLKAH
94

SMUČARSKA
ZVEZA SLOVENIJE
46
- ZDRUŽENJE
SMUČARSKIH
PANOG

3

MOK

SLOVENSKA
POTAPLJAŠKA
ZVEZA

SLOVENSKA
45 ZVEZA TAJSKEGA
BOKSA

GAISF

ROKOMET NA MIVKI

WR - WORLD RUGBY

43

RIBIŠTVO - KASTING

83

RUGBY ZVEZA
SLOVENIJE

SANKAŠKA
42
ZVEZA SLOVENIJE

2

82

39

SAMBO ZVEZA
SLOVENIJE

GAISF

ROKOBORBA – GRŠKO
RIMSKI SLOG
ROKOBORBA – PROSTI
SLOG
ROKOMET

IHF - INTERNATIONAL
HANDBALL
FEDERATION

41

SKUPINA

80

ROKOMETNA
ZVEZA SLOVENIJE

SABLJAŠKA
ZVEZA SLOVENIJE

79

STATUS

UWW – UNITED WORLD
WRESTLING

38

40

78

ŠPORTNA PANOGA
RIBIŠTVO SLADKOVODNI
ŠPORTNI RIBOLOV

FIS - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
SKI
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NPŠZ

MŠF

ŠPORTNA PANOGA
SMUČANJE TELEMARK

STATUS

SKUPINA

MOK

3

104

SMUČANJE - BIATLON

OI

1

105

SQUASH

MOK

2

106

STRELSTVO

OI

1

107

SUP

MOK

3

108

SURF

OI

1

109

TAEKWONDO - ITF

OS

3

110

TAEKWONDO - WT

OI

1

111

TENIS

OI

1

112

AKVATLON

MOK

2

113

DUATLON

MOK

3

114

TRIATLON

OI

1

115

VESLANJE

OI

1

OI

1

OI

1

KEGLJANJE NA LEDU

MOK

3

PETANKA

MOK

3

MOK

2

MOK

3

103

47

SQUASH ZVEZA
SLOVENIJE

48

STRELSKA ZVEZA
SLOVENIJE

49

SURF IN SUP
ZVEZA SLOVENIJE

50

51

TAEKWON-DO
ZVEZA SLOVENIJE
TENIŠKA ZVEZA
SLOVENIJE

TRIATLONSKA
52
ZVEZA SLOVENIJE

IBU - INTERNATIONAL
BIATHLON UNION
WSF - WORLD SQUASH
FEDERATION
ISSF - INTERNATIONAL
SHOOTING SPORT
FEDERATION
ISA - INTERNATIONAL
SURFING ASSOCIATION
ITF - INTERNATIONAL
TAEKWONDO
FEDERATION
WT - WORLD
TAEKWONDO
ITF - INTERNATIONAL
TENNIS FEDERATION
ITU - INTERNATIONAL
TRIATHLON UNION

VESLAŠKA ZVEZA
SLOVENIJE

FISA - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES
SOCIÉTÉS D’AVIRON

ZVEZA DRSALNIH
54
ŠPORTOV
SLOVENIJE

ISU - INTERNATIONAL
SKATING UNION

53

55

ZVEZA DRUŠTEV
KEGLJANJA NA
LEDU SLOVENIJE

56

ZVEZA DRUŠTEV
PETANKE
SLOVENIJE

57

58

59

60

61

ZVEZA
KOTALKARSKIH
ŠPORTOV
SLOVENIJE
ZVEZA
OLIMPIJSKEGA
DVIGANJA UTEŽI
SLOVENIJE
ZVEZA
VATERPOLSKIH
DRUŠTEV
SLOVENIJE
ZVEZA ZA
AMERIŠKI
NOGOMET
SLOVENIJE
ZVEZA ZA AVTO
ŠPORT
SLOVENIJE - AŠ
2005

116
117

IFI - INTERNATIONAL
118
FEDERATION
ICESTOCKSPORT
CMSB CONFÉDÉRATION
119
MONDIALE DES SPORTS
DE BOULES
120

WS - WORLD SKATE
121

DRSANJE - KRATKE
PROGE
DRSANJE UMETNOSTNO

KOTALKANJE HITROSTNO ROLANJE
KOTALKANJE UMETNOSTNO

IWF - INTERNATIONAL
WEIGHTLIFTING
FEDERATION

122

DVIGANJE UTEŽI

OI

1

FINA - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
NATATION

123

VATERPOLO

OI

1

IFAF - INTERNATIONAL
FEDERATION OF
AMERICAN FOOTBALL

124

AMERIŠKI NOGOMET

MOK

2

MOK

3

MOK

3

FIA - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
L'AUTOMOBILE

125
126

AVTOMOBILIZEM AVTOKROS
AVTOMOBILIZEM CESTNO HITROSTNI
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NPŠZ

MŠF

WBSC - WORLD
BASEBALL SOFTBALL
CONFEDERATION

129

ŠPORTNA PANOGA
AVTOMOBILIZEM GORSKO HITROSTNI
AVTOMOBILIZEM RALLY
BASEBALL

130

SOFTBALL

OI

1

FIH - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
HOCKEY

131

HOKEJ NA TRAVI

OI

1

132

HOKEJ V DVORANI

MOK

2

RIBIŠTVO - ŠPORTNI
RIBOLOV NA MORJU

GAISF

3

PI

1

PI

1

OS

2

OS

2

PI

1

OS

2

PI

1

OIG

1

OIG

1

127
128

62

63

64

1

2

ZVEZA ZA
BASEBALL IN
SOFTBALL
SLOVENIJE
ZVEZA ZA HOKEJ
NA TRAVI
SLOVENIJE
ZVEZA ZA
ŠPORTNI
RIBOLOV NA
MORJU
SLOVENIJEFederazione
slovena per la
pesca sportiva in
mare
JUDO ZVEZA
SLOVENIJE

ZVEZA ZA ŠPORT
INVALIDOV
SLOVENIJE –
SLOVENSKI
PARALIMPIJSKI
KOMITE

CIPS - CONFEDERATION
INTERNATIONALE DE LA 133
PECHE SPORTIVE

ŠPORT INVALIDOV
IBSA - INTERNATIONAL
1
BLIND SPORTS
JUDO - SLEPI
FEDERATION
BISFED - BOCCIA
INTERNATIONAL SPORT 2
BOCCIA
FEDERATION
CIPS - CONFEDERATION
INTERNATIONALE DE LA 3
ŠPORTNI RIBOLOV - ŠI
PECHE SPORTIVE
IBCA - INTERNATIONAL
4
BRAILLE CHESS
ŠAH - ŠI
ASOCIATION
IBSA - INTERNATIONAL
5
GOLBAL
BLIND SPORTS
6
SHOWDOWN
FEDERATION
ICF - INTERNATIONAL
7
PARAKAJAK
CANOE FEDERATION
ALPSKO SMUČANJE 8
GLUHI
ICSD - INTERNATIONAL
9
ATLETIKA
- GLUHI
COMMITTEE OF SPORTS
FOR THE DEAF
IFCS - INTERNATIONAL
FEDERATION OF SPORT
CLIMBING

IPC - INTERNATIONAL
PARALYMPIC
COMMITTEE

ITTF - INTERNATIONAL
TABLE TENNIS
FEDERATION

STATUS

SKUPINA

MOK

3

MOK

3

OI

1

10

KOŠARKA - GLUHI

OIG

1

11

TENIS - GLUHI

OIG

1

12

PARAPLEZANJE

OS

2

13

PI

1

PI

1

15

PARASTRELSTVO
PARAALPSKO
SMUČANJE
PARAATLETIKA

PI

1

16

PARAPLAVANJE

PI

1

17

PARAPLES

OS

2

18

PARANAMIZNI TENIS

PI

1

14
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NPŠZ

MŠF
ITU - INTERANTIONAL
TRIATHLON UNION
IWBF - INTERANTIONAL
WHEELCHAIR
BASKETBALL
FEDERATION
UCI - UNION CYCLISTE
INTERNATIONAL
WA - WORLD ARCHERY
FEDERATION
WCF - WORLD CURLING
FEDERATION
WKF - WORLD KARATE
FEDERATION

ŠPORTNA PANOGA

STATUS

SKUPINA

19

PARATRIATLON

PI

1

20

KOŠARKA NA VOZIČKIH

PI

1

21

PARAKOLESARSTVO

PI

1

22

PARALOKOSTRELSTVO

PI

1

23

CURLING NA VOZIČKIH

PI

1

24

PARAKARATE

OS

2

25

PARAODBOJKA ODBOJKA SEDE

PI

1

WPA - WORLD POOL26
BILLIARD ASSOCIATION
MISELNE IGRE
WBF - WORLD BRIDGE
1
FEDERATION

BILJARD NA VOZIČKIH

OS

2

BRIDGE

MOK

2

2

ŠAH - HITROPOTEZNI

MOK

2

3

ŠAH - POSPEŠENI

MOK

2

4

ŠAH - STANDARDNI

MOK

2

WP - WORLD
PARAVOLLEY

1

BRIDGE ZVEZA
SLOVENIJE

2

ŠAHOVSKA
ZVEZA SLOVENIJE

FIDE - WORLD CHESS
FEDERATION
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5.2

Pregled NPŠZ in športnih panog, ki izpolnjujejo pogoje za upoštevanje pri
registraciji športnikov (točka 2.3.2.2)

Upošteva se vse panoge pod točko 4.1 in naslednje panoge:

NPŠZ
1

FRIZBI ZVEZA SLOVENIJE

2

GIMNASTIČNA ZVEZA
SLOVENIJE

3

PLESNA ZVEZA SLOVENIJE

4

ZVEZA REŠEVALCEV IZ VODE

5

ZVEZA ZA AMERIŠKI
NOGOMET SLOVENIJE

6

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV
SLOVENIJE – SLOVENSKI
PARALIMPIJSKI KOMITE

MŠF
WFDF - WORLD
FLYING DISC
FEDERATION
FIG - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DE GYMNASTIQUE
IDO INTERNATIONAL
DANCE
ORGANIZATION
ILS INTERNATIONAL
LIFE SAVING
FEDERATION
IFAF INTERNATIONAL
FEDERATION OF
AMERICAN
FOOTBALL
IBSA INTERNATIONAL
BLIND SPORTS
FEDERATION

ŠPORTNA PANOGA

STATUS

1

FRIZBI - DISK GOLF

MOK

2

FRIZBI - ULTIMATE

MOK

3

GIMNASTIKA AKROBATSKA STEZA

MOK

4

PLES - MODERNI
TEKMOVALNI PLESI –
STREET DANCE ŠOV,
JAZZ, MODERN

OS

5

REŠEVANJE IZ VODE

MOK

6

AMERIŠKI NOGOMET BREZKONTAKTNI

MOK

7

KEGLJANJE - SLEPI

OS
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5.3

Legenda uporabljenih kratic

OI - olimpijske igre
SVI - svetovne igre (angl. world games)
SP - svetovno prvenstvo
EP - evropsko prvenstvo
EI - evropske igre
SR - svetovni rekord
ER - evropski rekord
SPP - svetovni pokal
EPP - evropski pokal
TVN - tekmovanje za veliko nagrado (angl. grand prix)
SRL - svetovna rang lestvica
ERL - evropska rang lestvica
SI - sredozemske igre
EI - evropske igre
MOI - mladinske olimpijske igre
OFEM - olimpijski festival evropske mladine
EKT 1 - evropska klubska tekmovanja prvega kakovostnega razreda
EKT 2 - evropska klubska tekmovanja drugega kakovostnega razreda
EKT 3 - evropska klubska tekmovanja drugega kakovostnega razreda
SL - svetovna liga
EL - evropska liga
MT - mednarodno tekmovanje
DP - državno prvenstvo
DPP- državno pokalno prvenstvo
DT - domače tekmovanje
DR - državni rekord
PI - paralimpijske igre (Paralympic Games)
OIG - olimpijske igre gluhih (Deaflympic Games)
ŠO - šahovska olimpijada
UNI - univerzijada
MOK - Mednarodni Olimpijski Komite
GAISF – Global Association of International Sports Federations
OS - ostalo
NPŠZ - nacionalna panožna športna zveza
ŠIS - SPK - Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite
OKS-ZŠZ - Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez
SSVŠ - Strokovni svet za vrhunski šport
MŠF - Mednarodna športna federacija
IPC - International Paralympic Committee
ICSD - International Committee of Sports for the Deaf
IWGA - International World Games Association
EOC - European Olympic Committees
CIJM - International Committee for Mediterranean Games
FISU - International University Sports Federation
CAS - Court of Arbitration for Sport
SLOADO - Slovenska antidopinška organizacija
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5.4

Upoštevane kvote števila članov posamezne ekipe v kolektivnih športnih
panogah

ŠPORTNA PANOGA
AMERIŠKI NOGOMET
BASEBALL
CURLING
CURLING NA VOZIČKIH
FLOORBALL
FUTSAL - MALI NOGOMET
GOLBAL
HOKEJ IN LINE
HOKEJ NA LEDU
HOKEJ NA TRAVI
HOKEJ V DVORANI
KOŠARKA
KOŠARKA - GLUHI
KOŠARKA 3 NA 3
KOŠARKA NA VOZIČKIH
NOGOMET
ODBOJKA
ODBOJKA NA MIVKI
ODBOJKA GLUHI
ODBOJKA SEDE
ROKOMET
ROKOMET NA MIVKI
RUGBY
RUGBY 7
SOFTBALL
VATERPOLO

OI
/
24
5
/
/
/
/
/
25
16
/
12
/
/
/
18
14
2
/
/
14
/
/
15
15
13

PI
/
/
/
5
/
/
6
/
/
/
/
/
/
/
12
/
/
/
/
11
/
/
/
/
/
/

OIG
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
/
/
/
/
/
12
/
/
/
/
/
/
/

SP
23
24
5
5
20
14
6
17
25
18
12
12
12
4
12
23
14
2
12
12
26
8
30
15
17
13

EP
23
24
5
5
/
14
6
/
/
18
12
12
12
4
12
23
14
2
12
12
26
8
23
15
17
15

EKT
/
27
7
7
/
/
/
/
31
24
/
16
/
5
/
29
19
3
/
/
25
/
31
20
23
20

DP
31
27
7
7
27
19
6
23
31
24
16
16
12
5
12
29
19
3
12
12
21
11
31
20
23
20

DPP
/
27
7
/
/
/
/
/
31
24
16
16
/
5
/
29
19
/
/
/
21
/
/
/
23
20

Na največjih tekmovanjih (OI, SP, EP) se lahko izjemoma in v skladu s pravili MŠF poveča kvota za rezerve, ki so
igrale na turnirju.
V ligaških tekmovanjih kolektivnih športnih panog (kvalifikacije za SP in EP, EKT, DP, DPP) se upošteva kvota
športnikov na eni tekmi povečana za 1/3 in je že upoštevana v zgornji preglednici točke 5.4. Pri svetovni oz.
evropski rang lestvici se upošteva kvota športnikov enaka kvoti športnikov na SP oz. EP povečana za 1/3.
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6

KRITERIJI ZA RAZVRSTITEV V NAZIV KATEGORIZIRANEGA ŠPORTNIKA V
INDIVIDUALNIH IN KOLEKTIVNIH ŠPORTNIH PANOGAH
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6.1

AMERIŠKI NOGOMET1

Športnik svetovnega razreda
Trajanje 4 leta
SP neol
SVI

osvojeno 1. do 2. mesto
osvojeno 1. do 2. mesto

Trajanje 2 leti
SP neol
SVI
EP neol

osvojeno 3. do 4. mesto
osvojeno 3. do 4. mesto
osvojeno 1. do 2. mesto

Športnik mednarodnega razreda
Trajanje 2 leti
SP neol
SVI
EP neol

osvojeno 5. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 5. do 8. mesto
osvojeno 3. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih

Trajanje 1 leto
SVI

dosežena 1 zmaga

Športnik perspektivnega razreda
Trajanje 2 leti
ml. SP neol
ml. EP neol

osvojeno 1. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 1. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih

Športnik državnega razreda
DP
SVI
SP neol
EP neol

osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
nastop na uradni tekmi
nastop na uradni tekmi
doseženi 1. zmaga na uradni tekmi

Športnik mladinskega razreda
ml. DP
ml. SP neol
ml. EP neol

1

osvojeno 1. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
nastop na uradni tekmi
doseženi 1. zmaga na uradni tekmi

upošteva se izključno kontaktni Ameriški nogomet (t.i. »Tackle foodball«)
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6.2
6.3

ATLETIKA - STADIONSKA
ATLETIKA - CESTNI TEK

Športnik olimpijskega razreda
Trajanje 4 leta
OI
SP

osvojeno 1. do 3. mesto
osvojeno 1. do 3. mesto

Športnik svetovnega razreda
Trajanje 4 leta
EP
SR
Trajanje 2 leti
OI
SP
SP neol
EP
EP neol
ER
TVN 1 ku. 2
SRL3

osvojeno 1. mesto za posameznike in člane ekipe državne reprezentance ter štafete
priznan rekord

osvojeno 4. do 8. mesto za posameznike
osvojeno 4. do 5. mesto za štafete
osvojeno 4. do 8. mesto za posameznike
osvojeno 4. do 5. mesto za štafete
osvojeno 1. do 3. mesto
osvojeno 2. do 3. mesto za posameznike in člane ekipe državne reprezentance ter štafete
osvojeno 1. mesto
priznan rekord
uvrstitev na 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih na končni lestvici sezone
uvrstitev na 1. do 8. mesto v individualnih disciplinah rednega programa OI na končni rang
lestvici sezone WA

Športnik mednarodnega razreda
Trajanje 2 leti
OI

SP

EP

EI

SI
SR neol

osvojeno 9. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
oz. najmanj osvojeno 12. mesto za posameznike
osvojeno 6. do 8. mesto za štafete, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 9. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
oz. najmanj osvojeno 12. mesto za posameznike
osvojeno 6. do 8. mesto za štafete, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 4. do 8. mesto za posameznike in člane ekipe državne reprezentance, če je to v prvi
1/2 uvrščenih
osvojeno 4. mesto za štafete, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 4. do 8. mesto za posameznike in člane ekipe državne reprezentance, če je to v prvi
1/2 uvrščenih
osvojeno 4. mesto za štafete, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 1. mesto
priznan rekord

2

TVN 1 ku. – končna uvrstitev sezone (Diamond League - Race Standings)

3

SRL – WA Top List
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Trajanje 1 leto
OI
SP

SP neol
EP

EI

EP neol
SI
ER neol
SRL
ERL4
TVN 15
TVN 26
TVN 1 ku. 7
EPP

uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih
osvojeno 17. do 32. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
oz. najmanj osvojeno 16. mesto za posameznike
osvojeno 9. do 12. mesto za štafete, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
oz. najmanj osvojeno 4. mesto za posameznike
osvojeno 9. do 16. mesto, za posameznike in člane ekipe državne reprezentance, če je to v
prvi 1/2 uvrščenih
oz. najmanj osvojeno 8. mesto za posameznike
osvojeno 5 do 6. mesto za štafete, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 9. do 16. mesto, za posameznike in člane ekipe državne reprezentance, če je to v
prvi 1/2 uvrščenih
oz. najmanj osvojeno 8. mesto za posameznike
osvojeno 5 do 6. mesto za štafete, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 2. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 2. do 3. mesto
priznan rekord
uvrstitev na 9. do 64. mesto v individualnih disciplinah rednega programa OI na končni rang
lestvici sezone WA
uvrstitev na 1. do 32. mesto v individualnih disciplinah rednega programa OI na končni rang
lestvici sezone EA
osvojeno 1. do 6. mesto
osvojeno 1. do 3. mesto za štafete
osvojeno 1. do 4. mesto za posameznike
osvojeno 1. mesto za štafete
osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike v disciplinah, ki niso na programu TVN1
uvrstitev na 4. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih na končni lestvici
osvojeno 1. do 3. mesto v najkvalitetnejši skupini klubskih ekip

Športnik perspektivnega razreda
Trajanje 2 leti
OI varianta B
SP varianta B
EP varianta B
SP neol var. B
EP neol var. B
ml.čl., ml. SP
ml.čl., ml. SP neol
ml.čl. EP
ml. EP
ml.čl. EP neol
ml. EP neol
MOI
OFEM
BP8var. B
UNI
ml. SR
ml. ER

nastop na uradni tekmi
uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih
osvojeno 17. do 32. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 9. do 16. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 5. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 32. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
oz. najmanj osvojeno 16. mesto za posameznike
oz. najmanj osvojeno 12. mesto za štafete
osvojeno 1. do 16. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 1. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
oz. najmanj osvojeno 8. mesto za posameznike
oz. najmanj osvojeno 6. mesto za štafete
osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 1. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 1. do 4. mesto za štafete
osvojeno 1. do 3. mesto
osvojeno 1. do 3. mesto
priznan rekord
priznan rekord

ERL – EA Top List
TVN 1 – tekmov. za veliko nagrado 1 - WA Diamond League Meetings
6 TVN 2 – tekmov. za veliko nagrado 2 - WA World Challenge Meetings, WA World Combined Events Challenge
7 TVN 1 ku. – končna uvrstitev sezone (Diamond League - Race Standings)
4
5

8

BP - Balkansko prvenstvo
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Trajanje 1 leto
SRL varianta B

ERL varianta B
ml.čl. EP
ml.čl. EP neol
ml.čl., ml. SRL
ml.čl. ERL
ml. ERL

uvrstitev od 65. do 100. mesta na končni rang lestvici sezone v individualnih disciplinah
rednega programa OI na končni rang lestvici sezone WA
uvrstitev na 33. do 50. mesto na končni rang lestvici sezone v individualnih disciplinah rednega
programa OI na končni rang lestvici sezone EA
osvojeno 9. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 5. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
uvrstitev od 1. do 64. mesta v individualnih disciplinah rednega programa
OI na končni rang lestvici sezone WA
uvrstitev od 1. do 16. mesta v individualnih disciplinah rednega programa
OI na končni rang lestvici sezone EA
uvrstitev od 1. do 32. mesta v individualnih disciplinah rednega programa
OI na končni rang lestvici sezone EA

Športnik državnega razreda
MT9
DP
DPP
DR

uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju
Mednarodne atletske federacije (WA ali EA)
osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. mesto za štafete
osvojeno 1. do 2. mesto
osvojeno 1. mesto za štafete
priznan rekord

Športnik mladinskega razreda
ml.čl., ml. MT
ml.čl., ml. DP
ml. DPP
ml. DR

uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v
letnem koledarju Mednarodne atletske federacije (WA ali EA)
osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 4. mesto za štafete, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 2. mesto za štafete
priznan rekord
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6.4
6.5

ATLETIKA - GORSKI TEK
ATLETIKA - KROS

Športnik svetovnega razreda
Trajanje 2 leti
SP neol
EP neol

osvojeno 1. do 3 mesto
osvojeno 1. mesto za ekipe
osvojeno 1. mesto

Športnik mednarodnega razreda
Trajanje 1 leto
SP neol
EP neol

osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 2. do 4. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 2. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 2 .mesto za ekipe

Športnik perspektivnega razreda
Trajanje 2 leti
SP neol var. B
osvojeno 9. do 16. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
EP neol var. B
osvojeno 5. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
ml.čl., ml. SP neol osvojeno 1. do 16. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
ml.čl. EP neol
osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 2. mesto za ekipe
ml. EP neol
osvojeno 1. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
Trajanje 1 leto
ml.čl. EP neol

osvojeno 5. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 3. do 4. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih

Športnik državnega razreda
SP, EP neol
MT10
DP

uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih
uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju
Mednarodne atletske federacije (WA, EA, WMRA)
osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. mesto za ekipe

Športnik mladinskega razreda
ml.čl.,ml. SP, EP
ml.čl., ml. MT
ml.čl., ml. DP

neol uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih
uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju
Mednarodne atletske federacije (IAAF, EAA, WMRA)
osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe
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