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KRITERIJI KATEGORIZACIJE SPORTAŠA 

- STRELIČARSTVO - 

(WA vanjsko, WA dvorana, FIELD) 
olimpijska disciplina i uvjeti 

 
1. SPORTAŠ HRVATSKE I. KATEGORIJE 

Seniori 
- 1. - 8. mjesto na OI  

- 1. - 6. mjesto na SP 

- 1. – 2. mjesto na SP (ekipno)  
- 1. - 4. mjesto na EP  
- 1. mjesto na EP (ekipno) 
- Svjetski rekord 

 
2. SPORTAŠ HRVATSKE II. KATEGORIJE 

Seniori 
- 9. - 16. mjesto na OI  
- 7. - 12. mjesto na SP  
- 3. – 4. mjesto na SP (ekipno) 
- 5. - 8. mjesto na EP  
- 2. – 3. mjesto na EP (ekipno) 
- 1. – 3. mjesto na SK (ukupni poredak)  

- 1. - 2. mjesto Grand Prix Europa (ukupni poredak)  

- Europski record 
- 1. - 3. mjesto na MI 
 
Juniori 
- 1. mjesto na SP (pojedinačno, ekipno) 
 
3. SPORTAŠ HRVATSKE III. KATEGORIJE 

Seniori 
- sudjelovanje na OI 
- poredak na SP u ½ 
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- 9. - 12. mjesto na EP  
- poredak na EP u 1/3 (ekipno) 
- 4. - 6. mjesto na SK (ukupni poredak)    

- 1. - 2. mjesto na jednom natjecanju SK 

- 1. - 2. mjesto na EK (ukupni poredak) 
- 1. mjesto na međunarodnim natjecanjima “A“ kategorije 

- 3. – 4. mjesto na Grand Prix Europa (ukupni poredak) 

- 1. - 2. mjesto na Univerzijadi 
- 1. mjesto na nacionalnom prvenstvu (pojedinačno)  
- 4. - 8. mjesto na MI 
 
Juniori  
- 2. - 4. mjesto na SP (pojedinačno, ekipno)  

- 1. - 3. mjesto na EP (pojedinačno, ekipno) 
- 1. – 3. mjesto na OIM 

 
Kadeti  

- 1. mjesto na SP 

 
4. SPORTAŠ HRVATSKE IV. KATEGORIJE 

Seniori    

- sudjelovanje na SP 

- 5. – 6. mjesto na SP (ekipno)  

- 13. - 18. mjesto na EP  
- 7. - 12. mjesto na SK (ukupni poredak) 
- 3. – 4. mjesto na jednom natjecanju SK 

- 3. - 6. mjesto na EK (ukupni poredak) 
- 2. - 4. mjesto na međunarodnim natjecanjima “A“ kategorije  
- 3. - 6. mjesto na Univerzijadi 
- 2. - 3. mjesto na nacionalnom prvenstvu (pojedinačno)  
 
Juniori 
- 5. - 8. mjesto na SP (pojedinačno, ekipno) 
- 4. - 6. mjesto na EP (pojedinačno, ekipno) 
- 4. – 6. mjesto na OIM 

 
Kadeti 
- 2. - 3. mjesto na SP    

- 1. mjesto na EP  
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5. SPORTAŠ HRVATSKE V. KATEGORIJE 

Samo juniori  

- sudjelovanje u nacionalnoj selekciji 
- 1. - 2. mjesto na nacionalnom prvenstvu  
 
6. SPORTAŠ HRVATSKE VI. KATEGORIJE 

Samo kadeti 
- sudjelovanje u nacionalnoj selekciji 
- 1. - 2. mjesto na nacionalnom prvenstvu  
 


