
 

 

STRELIČARSTVO 

WA vanjsko metno kolo, WA dvoransko kolo, FIELD, 3D 

Neolimpijske discipline i uvjeti 

 

1. Kategorija 

Seniori 

1.– 8. mjesto na Europskim igrama 

1.-3. mjesto na Univerzijadi 

1.-6. mjesto na SP, svjetskoj rang listi, Svjetskom kupu – ukupno 

1.-4. mjesto na Europskom prvenstvu, europskoj rang listi 

1.-3. mjesto na Svjetskom kupu – jedno natjecanje 

1. mjesto na GP – ukupno 

Svjetski seniorski rekord 

1.-4. ekipno na SP 

1.-3. ekipno na EP 

 

2. Kategorija 

Seniori 

9.-16. mjesto na Europskim Igrama 

4.-8. mjesto na Univerzijadi 

7.-16. mjesto na SP, svjetskoj rang listi, Svjetskom kupu – ukupno 

5.-10. mjesto na EP, europskoj rang listi 

4.-8. mjesto na Svjetskom kupu – jedno natjecanje 

2.-4. mjesto GP – ukupno 

Nacionalni seniorski rekord (WA discipline) 

Norma rezultat na državnom prvenstvu i natjecanjima A kategorija 

5.-8. mjesto ekipno na SP 

4.-6. mjesto ekipno na EP 

Juniori 

1.-4. mjesto na SP – pojedinačno 

1.-3. mjesto na SP – ekipno 

1.-3. mjesto na EP – pojedinačno 

1. mjesto na EP – ekipno 

1. mjesto na Europskom kupu mladih – ukupni poredak 

1. mjesto ekipno – ukupni poredak 

Svjetski juniorski rekord 



 

 

 

3. Kategorija 

Seniori 

Poredak u 1/2 na Univerzijadi  

Poredak na SP u 1/2 - pojedinačno, ekipno 

Poredak na EP u 1/3 - pojedinačno, ekipno 

5.-8. mjesto GP – ukupno 

Norma rezultat na državnom prvenstvu i natjecanjima A kategorija 

1. mjesto na međunarodnim natjecanjima A kategorije 

1. mjesto na nacionalnom prvenstvu – pojedinačno 

Juniori 

5.-8. mjesto na SP – pojedinačno 

4.-6. mjesto na SP – ekipno 

4.-6. mjesto na EP – pojedinačno 

2.-3. mjesto na EP – ekipno 

2.-4. mjesto na Europskom kupu mladih - ukupni poredak 

Europski juniorski rekord 

Nacionalni juniorski rekord (WA discipline) 

Kadeti  

Svjetski kadetski rekord 

 

4. Kategorija 

Seniori 

Sudjelovanje na Europskim Igrama 

Sudjelovanje na Univerzijadi 

Sudjelovanje na SP 

Sudjelovanje na EP 

2.-3. mjesto na međunarodnim natjecanjima A kategorije 

2.-3.  mjesto na nacionalnom prvenstvu – pojedinačno 

Juniori 

1. mjesto na nacionalnom prvenstvu – pojedinačno 

Kadeti  

1.-4. mjesto na SP – pojedinačno 

1.-3. mjesto na SP – ekipno 

1.-3. mjesto na EP – pojedinačno 

1. mjesto na EP – ekipno 



 

 

1.-2. mjesto na Europskom kupu mladih – ukupni poredak 

1. mjesto ekipno – ukupni poredak 

Europski kadetski rekord 

 

5. Kategorija 

Juniori 

Sudjelovanje na SP, EP i EKM 

2.-3.  mjesto na nacionalnom prvenstvu – pojedinačno 

Kadeti 

5.-8. mjesto na SP – pojedinačno 

4.-6. mjesto na EP – pojedinačno 

3. mjesto na Europskom kupu mladih – ukupni poredak 

1. mjesto na nacionalnom prvenstvu – pojedinačno 

 

6. Kategorija 

Kadeti 

Sudjelovanje u nacionalnoj selekciji na SP, EP i EKM 

2.-3.  mjesto na nacionalnom prvenstvu – pojedinačno 


