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На основу члана 43. став 1. тачка 2. и члана 44. став 2. Закона о спорту („Службени
гласник Републике Србије“, број 52/96) Спортски савез Србије утврђује
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТИСТА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми за рангирање спортиста, укључујћи
хендикепиране спортисте и спортисте оштећеног слуха, на основу резултата, узраста,
пола и републичке категоризације спортова, мисаоних спортских игара и спортских
вештина (спортских грана), односно критеријуми за стицање спортских звања, као и
поступак њиховог додељивања.
Члан 2.
Овим Правилником обухваћени су спортисти чији су Грански савези
обухваћени категоризацијом.
Члан 3.
Критеријуми за категоризацију спортиста утврђени су за следеће спортове, мисаоне
спортске игре и спортске вештине (спортске гране):
1. Аикидо
2. Амерички фудбал
3. Атлетику
4. Аутомибилизам и картинг
5. Бадминтон
6. Бејзбол
7. Билијар
8. Бициклизам
9. Боб
10. Боди билдинг
11. Бокс
12. Боћање
13. Бриџ
14. Ваздухопловство
15. Ватерполо
16. Веслање
17. Гимнастику
18. Го
19. Голф
20. Дизање тегова
21. Једрење
22. Кајак – кану
23. Карате
24. Карлинг
25. Кендо
26. Кик бокс
27. Кјокoшинкаи
28. Клизање
29. Коњички спорт
30. Корфбол
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31. Кошарку
32. Куглање
33. Кунг фу – ву шу
34. Мачевање
35. Мото спорт
36. Одбојку
37. Оријентациони спорт
38. Пеинтбол
39. Пикадо
40. Планинарство
41. Плес
42. Пливање
43. Рагби
44. Рафтинг
45. Рвање
46. Роњење
47. Рукомет
48. Савате
49. Самбо
50. Синхроно пливање
51. Скај бол
52. Сквош
53. Скијање на води
54. Скокове у воду
55. Скијање
56. Санкашки спорт
57. Софт бол
58. Спортско пењање (вештачка стена)
59. Спортски риболов
60. Стони тенис
61. Стреличарство
62. Стрељаштво
63. Стронг мен
64. Теквондо
65. Тенис
66. Тријатлон
67. Фудбал
68. Хокеј на леду
69. Хокеј на трави
70. Џет ски
71. Џудо
72. Џу џицу
73. Шах
74. Хендикепиране спортисте
Члан 4.
На основу постигнутих спортских резултата на званичним такмичењима, а у складу са
дефинисаним критеријумима, спортисти се рангирају и стичу следећа спортска звања:
1.

ВРХУНСКИ СПОРТИСТИ
1.1.
Заслужни спортиста
1.2.
Спортиста међународног разреда
1.3.
Спортиста националног разреда
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2.

СЕНИОРИ
2.1.
Спортиста I сениорског разреда
2.2.
Спортиста II сениорског разреда
2.3.
Спортиста III сениорског разреда

3.

ЈУНИОРИ
3.1.
Спортиста I јуниорског разреда
3.2.
Спортиста II јуниорског разреда
3.3.
Спортиста III јуниорског разреда

Звање заслужног спортисте у олимпијским спортовима и спортовима прве и друге
групе биће додељено спортистима који на Олимпијским играма, Светском и
Европском првенству остваре пласман од 1. до 3. места, а спортистима чији се
спортови, мисаоне спортске игре и спортске вештине (спортске гране) налазе у
осталим групама, ово звање биће додељено уколико на светским и европским
првенствима освоје 1. место.
Члан 5.
Сва звања предвиђена овом категоризацијом спортистима припадају доживотно.
Члан 6.
Права на основу стечених спортских звања трају:
 за заслужне спортисте 4 године, под условом да у том временском периоду
учествују у систему такмичења
 за спортисте међународног разреда 2 године, под условом да у том временском
периоду постигну најмање резултат који дозвољава да се сврстају у спортисте
националног разреда
 за спортисте националног разреда 1 годину
За време остваривања права из става 1. овог члана, спортиста задржава своје место у
категоризацији.
Права врхунским спортистима за време служења војног рока и спортисткињама за
време трудноће и порођаја мирују у трајању од једне године.
Члан 7.
Управни одбор Спортског савеза Србије утврђује звање за врхунске спортисте, о чему
на захтев спортисте издаје одговарајуће уверење.
Осталим категорисаним спортистима звање додељује Грански спортски савез у складу
са одредбама Правилника о категоризацији спортиста.
Спортски савез инвалида Србије и Савез спортиста оштећеног слуха има, у смислу
овог Правилника, положај, односно права и обавезе Гранског спортског савеза у
погледу категоризације хендикепираних спортиста и спортиста оштећеног слуха.

4

Члан 8.
Категоризација спортиста врши се једном годишње, а на основу резултата које у
претходној години спортисти остваре до 31. децембра.
Наведена звања спортисти ће остварити на Балканском првенству уколико на њему
учествује пет и више земаља, односно ако у спортској дисциплини/категорији
учествује осам и више спортиста из различитих земаља, као и на Првенству Србије, на
којем учествује осам и више клубова са осам и више спортиста из различитих клубова
у дисциплини/категорији.
Управни одбор Спортског савеза Србије доноси категоризацију врхунских спортиста
до 30. јануара за претходну годину на основу података које су удружени Грански
савези дужни да доставе до 5. јануара за претходну годину.
Категоризацију осталих спортиста (сениори, јуниори), у истом року, дужни су да
донесу надлежни Грански спортски савези и да о томе обавесте општинске спортске
савезе, спортска друштва, клубове и Спортски савез Србије.
Члан 9.
Грански спортски савези који благовремено не доставе податке за израду
категоризације врхунских спортиста (име и презиме спортисте, место и датум његовог
рођења, остварен резултат у текућој години, податке о томе где и када је спортиста
остварио резултат, уз доставу записника или службеног билтена са такмичења на којем
је спортиста остварио резултат) неће имати категорисане спортисте и њихови програми
не могу бити предложени за финансирање из средстава буџета.
Члан 10.
Грански спортски савези који доставе нетачне податке, на основу којих се врши
категоризација врхунских спортиста, сносиће трошкове контроле и исправке података
и обавезни су да против радника који је одговоран за достављање нетачних података
спроведу дисциплински поступак и да о његовом резултату известе Спортски савез
Србије.
Грански спортски савези из става 1. овог члана дужни су да изврше повраћај средстава
приходованих по основу нетачно датих података за категоризацију спортиста.
Члан 11.
Жалбе у вези са категоризацијом спортиста подносе се Спортском савезу Србије у року
од 14 дана од дана доношења категоризације спортиста.
Члан 12.
Правилник ажурира Спортски савез Србије након двогодишњег циклуса, односно
сваке друге године.
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Спортски савез Србије обавезан је да Правилник о категоризацији спортиста донесе до
краја календарске године у којој се доноси.
Члан 13.
Спортско звање у екипним спортовима може у једној екипи да стекне највише онај број
спортиста који је, према пропозицијама такмичења на којем се испуњава услов
категоризације, предвиђен и увећан за 20 одсто.
Број спортиста из става 1. овог члана одређује се као најближа цела вредност од 20
одсто екипе предвиђене према пропозицијама такмичења на којем је екипа наступила.
Да би стекли услове за категоризацију, спортисти треба да имају најмање 30 одсто
наступа у екипи на основу којих се резултати категоришу.
Спортисти који нису имали 30 одсто наступа у екипи, категоришу се у један нижи
разред предвиђен категоризацијом.
Члан 14.
1. А И К И Д О
СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА


за остварени ранг у овкру МФ у категорији од III дана и више

2. АМЕРИЧКИ ФУДБАЛ
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за учешће у екипи која на Светском и Европском првенству освоји 1. место (А
група)
за учешће у екипи која освоји 1. место на Клупском шампионату Европе (Eurobowl)

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за учешће у екипи која се на Светском и Европском првенству пласира од 2. до 5.
места (А група)
за учешће у екипи која се на Клупском првенству Европе пласира од 2. до 5. места
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
(А група)

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за учешће у екипи која на првенству Србије освоји 1. место
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству (А група),
под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
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3. АТЛЕТИКА
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА





за пласман од 1. до 8. места на Олимпијским играма и Светском првенству
за пласман од 1. до 6. места на Првенству Европе на отвореном
за освојено једно од прва три места на Првенству света и Европе у дворани, кросу и
полумаратону
за постигнути резултат који је признат за светски или европски сениорски рекорд

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА







за пласман од 9. до 16. места на Олимпијским играма и Светском првенству
за пласман од 7. до 12. места на Првенству Европе на отвореном
за пласман од 4. до 7. места на Првенству света и Европе у дворани, кросу и
полумаратону
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитернаксим играма и
Балканском првнству (без штафета)
за испуњену норму из табеле на такмичењима из календара АС Србије,
такмичењима која се налазе у календару Светске и Европске федерације
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА








за учешће у репрезентацији Сбије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству и остварен
пласман међу првом половином учесника
за учешће на Светском и Европском првенству у дворани, кросу и полумаратону,
под условом да је остварен пласман међу првом половином учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено 1. место на Првенству Србије или Финалу купа Србије, под условом да
остварени резултат није слабији од резултата из табеле (колона 4)
за постигнути резултат који се признаје за сениорски рекорд Србије
за два пута испуњену норму из табеле (колона 3) на такмичењима из календара
АСС и међународним такмичењима која се налазе у календару Светске и Европске
федерације
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Норме за категоризацију – ЖЕНЕ

100
200
400
800
1500
3000
5000
10000
100 пр./0.84
400 пр.
2000 стипл.
3000 стипл.
4x100
4x400
вис
мотка
даљ
троскок
кугла
диск
кладиво
копље
седмобој
маратон
полумаратон
10 kmW
20 kmW

међунар.

савезни

I сениор.

II сениор

I јуниор.

II јуниор

11.56
23,69
53.03
2:03.05
4:13,48
9:01,78
15:35,37
32:45,19
13,42
57,37
6:25.58
9:58,16
45,09
3:34.62
1.91
4.54
6.52
14.03
18.68
61.84
70.44
61.66
6015
2:33:09
1:12:22
45:43
1:34:18

11.86
24,37
54.57
2:05.97
4:20,07
9:16,92
16:02,15
33:43,47
13,84
59,04
6:36.95
10:19,12
46,31
3:40.72
1.86
4.39
6.29
13.55
17.89
59.23
67.46
59.05
5756
2:38:05
1:14:27
47:35
1:38:07

12.16
25,06
56.15
2:08.96
4:26,82
9:32,42
16:29,57
34:43,15
14,26
1:00,75
6:48.59
10:40,59
47,55
3:46.97
1.82
4.25
6.06
13.07
17.11
56.62
64.48
56.44
5496
2:43:09
1:16:35
49:30
1:42:01

12.47
25,76
57.76
2:12.02
4:33.73
9:48.31
16:57,69
35:44,35
14.69
1:02,51
7:00.53
11:02,61
48,83
3:53.38
1.77
4.10
5.82
12.59
16.32
54.00
61.49
53.82
5235
2:48:20
1:18:46
51:28
1:46:01

12.80
26,49
59.42
2:15.17
4:40,83
10:04,62

13.13
27,24
1:01.13
2:18.40
4:48,14
10:21,40

15,13
1:04,31
7:12.78
11:25,21
50,14
3:59.96
1.72
3.95
5.59
12.11
15.53
51.38
58,50
51.20
4973
2:53:40
1:21:01
53:29
1:50:07

15,60
1:06,16
7:20.00

I пионир

13.81
28.80

5:03.41

51,49

54,31

1.68
3.80
5.36
11.62
14.74
48.76
55.51
48.57

1.58

43.51
49.51
43.32

4.88

Норме за категоризацију – ЖЕНЕ/ДВОРАНА

60
200
400
800
1500
3000
5000
4x200
4x400
60 пр.
вис
мотка
даљ
троскок
кугла
петобој

међунар.

савезни

I сениор.

II сениор

I јуниор.

II јуниор

I пионир

7.40
24.03
53.82
2:04.95
4:16.12
9:08.30
15:45.29
1:36.59
3:36.97
8.33
1.91
4.54
6.52
14.03
18.68
4385

7.59
24.69
55.34
2:08.15
4:22.64
9:23.28
16:11.84
1:39,25
3:43.02
8.58
1.86
4.39
6.29
13.55
17.89
4196

7.77
25.38
56.90
2:11.43
4:29.33
9:38.63
16:39.03
1:41.97
3:49.21
8.84
1.82
4.25
6.06
13.07
17.11
4007

7.97
26.08
58.50
2:14.78
4:36.18
9:54.36
17:06.91
1:44.75
3:55.56
9.10
1.77
4.10
5.82
12.59
16.32
3817

8.17
26.79
1:00,14
2:18.23
4:43.22
10:10.51
17:35.53
1:47.61
4:02.08
9.37
1.72
3.95
5.59
12.11
15.53
3627

8.37
27.53
1:01,82
2:21.77
4:50.45
10:27.12
18:04.96
1:50.55
4.08.78
9.65
1.68
3.80
5.36
11.62
14.74
3435

8.80
29.08
1:05,35
2:19.19

1:56,71
10.22
1.58
4.88
13.16
3049
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Норме за категоризацију – МУШКАРЦИ

100
200
400
800
1500
3000
5000
10000
110 пр.
400 пр.
3000 ст.
4x100
4x400
вис
мотка
даљ
троскок
кугла
диск
кладивo
копље
десетобој
полумаратон
маратон
20 km W
50 km W

међунар.

савезни

I сениор.

II сениор

I јуниор.

10.32
20.86
46.29
1:47.46
3:40.52
7:52.61
13:30,73
28:21.12
13.82
50.52
8:35.97
39.74
3:05.32
2.25
5.46
7.88
16.49
19.67
62.64
74.97
81.58
7933
1:03:48
2:16:55
1:24:59
4:00:42

10.46
21.20
47.11
1:49.22
3:44.30
8:01.06
13:45.20
28:54.43
14.10
51.59
8:47.56
40.44
3:08.60
2.19
5.29
7.64
16.03
18.84
59.99
71.80
78.14
7606
1:05:12
2:20:26
1:27:38
4:09:26

10.61
21.56
47.95
1:51.02
3:48.17
8:09.71
14:00.02
29:28.55
14.38
52.68
8:59.43
41.15
3:11.96
2.14
5.12
7.40
15.56
18.00
57.34
68,63
74.70
7276
1:06:39
2:24.02
1:30:20
4:18:21

10.76
21.93
48.82
1:52.87
3:52.14
8:18,58
14:15.21
30:03.53
14.68
53.81
9:11.59
41.88
3:15.41
2.09
4.94
7.17
15.10
17.17
54.69
65.45
71.25
6946
1:08:07
2:27.44
1:33:07
4:27:31

10.92
22.30
49.70
1:54.76
3:56.22
8:27.69
14:30.81

II јуниор

11.08
22.69
50.61
1:56.72
4:00.41
8:37.05

14.98
54.96
9:24.09
42.63
3:18.94
2.04
4.77
6.92
14.63
16.34
52.03
62.27
67.79
6614
1:09:38
2:31:32
1:35:58
4:36:55

I пионир

11.41
23.49
2:00.80

56.14
43.40

45.01

1.99
4.59
6.68
14.16
15.50
49.37
59.08
64.33
6281

1.88
6.20

Норме за категоризацију – МУШКАРЦИ/ДВОРАНА

60
200
400
800
1500
3000
5000
4x200
4x400
60 пр.
вис
моткa
даљ
троскок
кугла
седмобој

међунар.

савезни

I сениор.

II сениор

I јуниор.

II јуниор

I пионир

6.71
21.22
47.17
1:49.35
3:44.53
7:56.43
13:44.11
1:24.62
3:09.20
7.88
2.24
5.46
7.88
16.49
19.67
5764

6.81
21.56
47.97
1:51.06
3:48.22
8:04.79
13:58.27
1:25.98
3:12.39
8.07
2.19
5.29
7.64
16.03
18.84
5530

6.91
21.91
48.79
1:52.82
3:52.00
8:13.35
14:12.77
1:27.38
3:15.66
8.25
2.14
5.12
7.40
15.56
18.00
5295

7.01
22.27
49.63
1:54.62
3:55.87
8:22,13
14:27.64
1:28.81
3:19.01
8.43
2.09
4.94
7.17
15.10
17.17
5059

7.12
22.63
50.49
1:56.74
3:59.85
8:31.14
14:42.91
1:30.29
3:22.45
8.63
2.04
4.77
6.92
14.63
16.34
4822

7.23
23.01
51.38
1:58.38
4:03.94
8:40.40
14:58.60
1:31.80
3:25.99
8.83
1.98
4.60
6.68
14.16

7.45
23.80
53.24
2:02.36

4584

4104

1:34.97
9.24
1.88
6.20
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4. АУТОМОБИЛИЗАМ И КАРТИНГ
(друмска – брзинска првенства, рели и картинг)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству у коначном пласману

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству у коначном пласману
за пласман од 2. до 6. места на Европском првенству у коначном пласману
за освојено једно од прва три места у једној трци за Светско првенство
за освојено једно од прва три места на Светском и Eвропском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за освојено 1. место у коначном пласману на Првенству Србије
за учечће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара

5. Б А Д М И Н Т О Н
(међународне дисциплине)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма и Светском првенству
за пласман од 4. до 6. места на Еворпском првенству
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитернаксим играма и
Балканском првнству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА






за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника
за освојено 2. и 3. место на Мидитеранским играма и Балканском екипном
првенству
за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у екипи која је освојила 1. место на екипном Првенству Србије
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6. Б Е Ј З Б О Л
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, односно пласман од 2. до 6.
места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Медитеранским играма и Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
За освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма и Балканском првенству
7. Б И Л И Ј А Р

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Севетском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА



за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству и пласман од 4. до 6. места на
Европском првенству
за освојено 2. и 3. место на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за освојено 1. место на првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
8. Б И Ц И К Л И З А М
(друм, хронометар, критеријум, цикло крос, брдско, крос кантри, спуст,
писта све дисциплине)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству
за резултат који Међународна федерација признаје као светски рекорд
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СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА








за пласман од 4. до 20. места у друмској вожњи на Олимпијским играма и Светском
првенству
за пласман од 4. до 15. места на хронометар на Олимпијским играма и Светском
првенству
за пласман од 4. до 10. места на Европском првенству
за пласман од 4. до 10. места на писти у дисциплинама ВМХ и МТБ
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за резултат који Међународна федерација признаје као европски рекорд

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на појединачном Првенству Србије
за учечће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учечће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству

9. Б О Б
(двосед, четворосед, скелетон)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 4. до 8. места на Зимским олимпијским играма и Светском првенству,
односно пласман од 4. до 6. места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Зимским олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
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10. БОДИ БИЛДИНГ
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству и за пласман од 2. до 6. места на
Европском првенству
за освојено 1. место на Медитеранским играма и Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма и Балканском првенству
за учечће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
11. Б О К С

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма, Светском првенству и за
пласман од 4. до 6. места на Европском првенству
за освојено 1. место на Медитеранским играма и Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учечће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма и Балкансом првенству
12. Б О Ћ А Њ Е
(тројке, парови, штафета, прецизно избијање, појединац, круг)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено 1. место на Светском и Европском првенству
за освојено 1. место на екипном Светском и Европском првенству
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СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству и за пласман од 2. до 6. места на
Европском првенству
за освојено 2. и 3. место на екипном Светском и Европском првенству
за освојено 1. место на Медитеранским играма и Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Еваропском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма и Балканском пренству

13. Б Р И Џ
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Бриџ-Олимпијади, Светском и Европском првенству, под
условом да је такмичар одиграо најмање 50 одсто мечева

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА







за пласман од 2. до 8. места на Бриџ-Олимпијади и Светском првенству, под
условом да је такмичар одиграо најмање 50 одсто мечева
за пласман од 2. до 6. места на Европском првенству, под условом да је такмичар
одиграо најмање 50 одсто мечева
за пласман до 20. места на Светском паровном првенству
за пласман до 10. места на Европском паровном првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије, под условом да је такмичар одиграо
најмање 40 одсто мечева
за учешће у репрезентацији Србије на Бриџ-Олимпијади
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европслом првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству
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14. ВАЗДУХОПЛОВСТВО
(падобранство, ваздухопловно једриличарство, моторно летење,
параглајдинг, змајарство, балонерство, ваздухопловно моделарство,
ракетно моделарство и ултра лаке летилице)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места у рангу такмичења у појединачној
конкуренцији на Светском и Европском првенству


СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 4. до 8. места у рангу такмичења у појединачној конкуренцији на
Светском првенству и за пласман од 4. до 6. места на Европском првенству
за пласман од 1. до 3. места на Светском купу у збирном пласману
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара

15. В А Т Е Р П О Л О
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за учешће у екипи која на Олимпијским играма, Светском и Европском првенству
освоји једно од прва три места

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за учешће у екипи која се на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству пласира од 4. до 6. места
за учешће у екипи која на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству освоји 1. место
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
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за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
16. В Е С Л А Њ Е

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за пласман од 1. до 6. места на Олимпијским играма и Светском првенству
за освојено једно од прва три места на Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 7. до 10. места на Олимпијским играма и Светском првенству
за пласман од 4. до 6. места на Европском првенству
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учечће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма и Светском првенству
за учечће у репрезентацији Србије на Европском првенству, под условом да је
остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
17. Г И М Н А С Т И К А

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА




за освојено једно од прва три места у вишебоју (ФИГ такмичење II) на
Олимпијским играма, Светском првенству и Европском првенству
за освојено једно од прва три места у финалу по справама (ФИГ такмичење III) на
Олимпијским играма, Светском и Европском првенству
за учешће у екипи која је освојила једно од прва три места (ФИГ такмичење IV) на
Олимпијским играма, Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман у финале вишебоја (ФИГ такмичење II) на Олимпијским играма,
Светском првенству и Европском првенству
за учешће у финалном такмичењу по справама (ФИГ такмичење III ) на Светском и
Европском првенству
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за учешће у екипи која је остварила пласман од 4. до 8. места (ФИГ такмичење IV)
16




на Светском и Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА







за освојено 1 место на Првенству Србије
за освојено 1 место у финалу по справама на Првенству Србије
за учешће у екипи која је на Првенству Србије освојила 1. место
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканским првенству

18. Г О
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на појединачном Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за учешће у екипи која је на Светском првенству освојила 1. и 2. место и на
Европском екипном првенству 1. место
за пласман од 2. до 6.места на појединачном Првенству света
за пласман од 2. до 5. места на појединачном Првенству Европе
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије,
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
за освојено 1. место на Балканском првенству
19. Г О Л Ф

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА




за прва три резултата на: The Masters. US Open, The Open Championship, PGA
Championship, US Womens Оpen, LPGA Championship, Kraft Nabisco Championship,
Womens British Open, Evian Masters, US Senior Open, Senior PGA Championship,
Senior Players Championship, The Tradition, Senior British Open Championship
за пласман до 10. места на: PGA Europian Tour, Asian Tour, Leadis Europian Tour
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СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за остварен пласман од 4. до 8. места на: The Masters, US open, The Open
Championship, PGA Championship
за остварен пласман од 1. до 5. места на : The Рlayers Championship, World Golf
Championship
за остварен пласман од 4. до 8. места на: US Womens Оpen, LPGA Championship,
Kraft Nabisco Championship, Womens British Оpen, Evian Masters
за остварен пласман од 2. до 6. места на: US Senior Open, Senior PGA Championship,
Senior Рlayers Championship, The Tradition, Senior British Open Championship

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на међународним турнирима у календару
такмичења Голф савеза Србије, под условом да је остварен пласман у прву трећину
учесника
20. ДИЗАЊЕ ТЕГОВА

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству
за постигнути резултат који Међународна федерација признаје за светски и
европски рекорд

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА







за пласман од 4 до 12. места на Олимпијским играма и Светском првенству
за пласман од 4. до 10. места на Европском првенству
за освојено 1. место на Медитеранским играма, Универзитетским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за испуњену норму (табела), постигнуту на Олимпијским играма, Светском
првенству, Европском првенству, Медитеранским играма, Балканском првенству и
Првенству Србије
за испуњену норму (табела) на Првенству Србије или на такмичењима из календара
Међународне федерације

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма, Универзитетским играма и
Балканском првенству
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за постигнут резултат који се према правилима Савеза признаје као рекорд Србије,
а постигнут је на такмичењима из календара Међународне федерације
за испуњену норму (табела) на Првенству Србије или на такмичењима из календара
Међународне федерације
Табела: Норме за стицање спортских звања – дизање тегова

Тежин.
кат.
56
62
69
77
85
94
105
+105
Тежи.
кат.
48 кг
53 кг
58 кг
63 кг
69 кг
75 кг
+75 кг

Међународ
ни
разред
225 кг
245 кг
265 кг
280 кг
305 кг
315 кг
325 кг
340 кг
Међународ
ни
разред
140 кг
150 кг
160 кг
170 кг
180 кг
185 кг
195 кг

Мушкарци
1.сениорс
ки
разред
175 кг
200 кг
225 кг
240 кг
270 кг
280 кг
290 кг
300 кг
Жене
Национал 1.сениорс
ни
ки
разред
разред
125 кг
115 кг
135 кг
130 кг
140 кг
135 кг
150 кг
145 кг
155 кг
150 кг
160 кг
155 кг
170 кг
160 кг
Национал
ни
разред
190 кг
225 кг
245 кг
250 кг
280 кг
300 кг
305 кг
310 кг

2.сениорс
ки
разред
150 кг
160 кг
200 кг
235 кг
255 кг
270 кг
280 кг
285 кг

3.сениорс
ки
разред
145 кг
150 кг
190 кг
220 кг
245 кг
260 кг
270 кг
275 кг

1.јуниорс
ки
разред
130 кг
140 кг
180 кг
210 кг
235 кг
250 кг
260 кг
265 кг

2.сениорс
ки
разред
110 кг
125 кг
130 кг
140 кг
145 кг
150 кг
155 кг

3.сениорс
ки
разред
105 кг
120 кг
125 кг
135 кг
140 кг
145 кг
150 кг

1.јуниорс
ки
разред
100 кг
110 кг
115 кг
120 кг
135 кг
140 кг
145 кг

21. Ј Е Д Р Е Њ Е
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма
за освојено једно од прва три места у интернационалним класама на Светском и
Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за остварен пласман до 10. места на Светским и Европским ранг-листама
за пласман од 4. до 20. места на Олимпијским играма
за пласман од 4. до 15. места у интернационалним класама на Светском и
Европском првенству
за освојено једно од прва три места у интернационалним класама на
Медитеранским играма
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за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству у интернационалним класама

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место у интернационалним класама на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће репрезентације Србије на Светском првенству, Европском првенству и
Медитеранским играма у интернационалним класама, под условом да је остварен
пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место у интернационалним класама на Балканском првенству

22. КАЈАК – КАНУ
Мирне воде
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 4. до 9. места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству
за освојено 1. место на Медитеранским играма, Универзитетским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за освојено 1. место на Првенству Србије
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству

Дивље воде
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 4. до 10. места на Олимпијским играма
за пласман од 4. до 10. места на Светском првенству у дисциплини Ц-1, К-1, Ц-2 и
К-2, односно за пласман од 4. до 10. места на Европском првенству у дисциплинама
3 x К-л, 3 x Ц-1 и 3 x Ц-2
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству
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СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству
23. К А Р А Т Е
(међународни програм)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено једно од прва три места у појединачној конкуренцији на Светском и
Европском првенству
за учешће у екипи репрезентације Србије која је освојила једно од прва три места
на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 4. до 8. места у појединачној конкуренцији на Светском првенству,
односно од 4. до 6. места на Европском првенству
за освојено 1. место у појединачној конкуренцији на Универзитетским играма,
Медитеранским играма и Балканским првенству
за учешће у екипи репрезентације Србије која је освојила 4. и 5. место на Светском
и Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место у појединачној конкуренцији на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије која на Светском и Европском првенству
оствари пласман у прву трећину такмичара и екипа
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма, Универзитетским играма и
Балканском првенству
24. К А Р Л И Н Г

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству
за пласман од 2. до 6. места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Универзитетским играма и Балканским првенству
21

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма и Балканском првенству
25. К Е Н Д О

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место у појединачној конкуренцији и 1. место у екипној конкуренцији
на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 8. места у појединачној конкуренцији на Светском и Европском
првенству
за освојено 2. и 3. место у екипној конкуренцији на Светском и Европском
првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за освојено 1. место на појединачном Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
26. КЈОКОШИНКАИ
међународни програм)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству и за пласман од 2. до 6. места на
Европском првенству
за освојено 1. место на Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за освојено 2. и 3. место на Балканским првенству
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
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27. КИК БОКС
(међународни програм)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА
 за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству
СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА
 за пласман од 4. до 8. места на Светском и за пласман од 4. до 6. места на Европском
првенству
 за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
 за освојено 1. место на Балканском првенству
СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА
 за освојено 1. место на Првенству Србије
 за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
 за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству
28. К Л И З А Њ Е
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 4. до 10. места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Универзитетским играма и Балканском првенству
за оствојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма и Балканском првенству
за учешће на Светском и Европском првенству, под условом да је остварен пласман
у прву трећину учесника

Синхроно клизање
ЗАСЛУЖНИ СПОРИСТА


за освојено једно од прва три
Европском првенству

места на Олимпијским играма, Светском и
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за пласман до 10. места на светској ранг листи (ИСУ)

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за учешће у екипи која се на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству пласира у првих 8 екипа
за оствојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Универзитетским играма и Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА






за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у тиму чијих 90 одсто чланова положи IV савезни тест за појединце
(према сезони 2007/2008)
за учешће у екипи на Олимпијским играма
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма и Балканском првенству
за учешће у екипи на Светском и Европском првенству, под условом да је остварен
пласман у прву трећину учесника

Брзо клизање
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 4. до 10. места на Олимпијским играма и Светском првенству
за пласман од 4. до 6. места на Европском првенству
за освојено 1. место на Универзитетским играма
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Еваропском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма
29. К О Р Ф Б О Л

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству (А група)
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СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 8. места на Светском, односно за пласман од 2. до 6. места на
Европском првенству (А група)
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканским играма

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за освојено 1. место на Првенству Србије
зa учeшћe у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству (А групе),
под условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
30. К О Ш А Р К А

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма и Светском првенству и за
пласман од 4. до 6. места на Европском првенству
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству

31. КОЊИЧКИ И ФЕИ СПОРТ
(међународни програм)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма и Светском првенству,
као и 1. и 2. место на Европском првенству у вожњи запрега, у класи једнопрег,
двопрег или четворопрег, препоне, дресура, свестрани испит
за освојено једно од прва три места на Интерконтиненталним тркама Групе I,
одобреним од IFHA (International Fedration of Horseracing Authorities)
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за освојено једно од прва три места на Светском првенству, као и 1. и 2. место на
Европском првенству у ендуранце
за пласман од 1. до 8. места на Европском шампионату

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА







за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма и Светском првенству, као и
пласман од 3. до 6. места на Европском првенству у вожњи запрега, у класи
једнопрег, двопрег и четворопрег, препоне, дресура, свестрани испит
за освојено 1. и 2. место на Европским тркама Група I; II; III, одобреним од IFHA
за пласман од 4. до 8. места на Светском првенству и за пласман од 3. до 6. места на
Европском првенству у ендуранце
за освојено 1. место на Медитеранским играма
за освојено 1. место на Међународним тркама држава и градова
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА








за освојено 1. место на Првенству Србије у вожњи запрега, у класи једнопрег,
двопрег или четворопрег
за освојено 1. место на Касачком шампионату Србије
за освојено 1. место на Галопском шампионату Србије
за освојено 1. место на Првенству Србије у ендуранце
за учешће у репрезентацији Србије на Европском првенству у вожнји запрега, у
класи једнопрег, двопрег или четворопрег, под условом да је остварен пласман у
прву трећину учесника
за освојено 1. место на Шамионату Србије за ученике и 1. место аспиранте
за учешће у репрезентацији Србије на Европском првенству у ендуранце, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника

32. К У Г Л А Њ Е
(међународни програм)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству
за постигнути резултат који се признаје за светски рекорд

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за остварен пласман од 4. до 8. места на Светском првенству и за пласман од 4. до
6. места на Еворпском првенству
за освојено 1. место на Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА


за освојено 1. место на Првенству Србије
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за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за остварен пласман од 1. до 3. места на Светској ранг-листи



33. КУНГ ВУ ШУ
(међународни програм)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Медитеранским играма и Балканским првенству
за пласман од 2. до 5. места на Светском и Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма и Балканским првенству

34. М А Ч Е В А Њ Е
(међународни програм)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА






за пласман од 4. до 16. места у појединачној конкуренцији на Олимпијским играма
и Светском првенству
за пласман од 4. до 6. места у појединачној конкуренцији на Европском првенству
за учечће у екипи која се на Олимпијским играма и Светском првенству у једној
врсти оружја пласира од 4. до 8. места, односно која се на Европском првенству
пласира од 4. до 6. места
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
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СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма, Универзитетским играма и
Балканском првенству



35. МОТО СПОРТ
(међународни програм)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству у коначном пласману

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, као и за пласман од 2. до 6.
места на Европском првенству у коначном пласману
за освојено једно од прва три места у једној трци на Светском првенству
за освојено 1. место на Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за
јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место у коначном пласману на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству

36. О Д Б О Ј К А
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за учешће у екипи која на Олимпијским играма, Светском и Европском првенству
освоји једно од прва три места
СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за учешће у екипи која се на Олимпијским играма и Светском првенству пласира од
4. до 8. места
за учешће у екипи која се на Европском првенству пласира од 4. до 6. места
за учешће у екипи која на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству освоји 1. место
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
28

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за учешће у екипи која у 1. А савезној лиги освоји 1. место
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма, Универзитетским играма и
Балканском првенству
37. ОРИЈЕНТИРИНГ

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству
за пласман од 2. до 6. места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Универзитетским играма и Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма и Балканском првенству
38. П Е И Н Т Б О Л

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 2. до 8 места на Светском првенству
за пласман од 2. до 6. места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место Балканском првенству
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39. ПИКАДО
(301 Д.О, 501 Д.О, крикет – појединачно, екипно)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА



за пласман од 2. до 6. места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Европском првенству, под условом да је
остварен пласман у прву трећину учесника

40. П Л А Н И Н А Р С Т В О
Слободно пењање – природна стена
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено 1. место на Светском и Европском првенству
за изведене успоне оцењене са 10+ /или 3x10/ за мушкарце, односно 10– /или 3x9+/
за жене, које признаје и води Међународна федерација

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, као и за пласман од 2. до 6.
места на Европском првенству
за освојено 1. место на Балканском првенству
за изведене успоне оцењене са 10 /или 3x10 –/ за мушкарце, односно 9+ /или 3x9/ за
жене, које признаје и води Међународна федерација

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству, под условом да је освојено 10м
више у дисциплини
за изведене успоне оцењене са 10 –/или 3x9+/ за мушкарце, односно 9 /или 3x8+/ за
жене
30

Спелеологија
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за постигнут светски рекорд који води и признаје Светска федерација

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА



за спелеолошки објекат дужине између 15.000 и 20.000 м, коју води и признаје
Европска федерација
за спелеолошки објекат дубине између 800 и 1.000 м коју води и признаје Европска
федерација

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за савладан минимум од 5 објеката дужих од 1500 м и минимум од 10 објеката
дубљих од 150 м, минимум од преко 100 бодова (1 бод износи 5 м вертикале,
односно 50 м хоризонтале) које води и признаје струковни савез
за остварен рекорд Србије који води и признаје струковни савез

Високогорско планинарење
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојен врх чија је најмања висина 8.000 м

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА


за успон на врх чија је најмања висина преко 6.900 м, коју води и признаје
струковни савез

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА


за освојен врх чија је најмања висина 5.500 м, уз пењање минималне висинске
разлике од 1.500 м коју води и признаје струковни савез

Алпинизам
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за достигнутих 2520 м (1980) поена са једним успоном

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА


за достигнутих 560 (420) поена са успонима који имају најмање 90 (65) поена (лето,
успони у сувој стени), још 560 (420) поена са успонима који имају најмање 90(65)
поена (зима или успони у снегу и леду)*
31




за достигнутих 1120 (840) поена са најмање четири успона који имају 110(80) поена
(зима или успони у снегу и леду)*
за достигнутих 1890 (1420) поена са успонима који имају најмање 630 (470) поена

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА







за достигнутих 380 (290) поена са успонима који имају најмање 65(50)поена (лето,
успони у сувој стени) и још 350 (260) поена са успнима који имају најмање 65(50)
поена (зима или успони у снегу и леду)
за достигнутих 380 (290) поена са успонима који имају најмање 65 (50) поена (лето,
успони у сувој стени) и још 170 (130) поена са успонима који имају најмање 65 (50)
поена (календарска зима)
за изведена најмање три успона са оценом IX+(VIII+)
за достигнутих 700(520) поена са четири успона који имају најмање 80(60) поена
(зима или успони у снегу и леду) *
за достигнутих 1260(950) поена са успонима који имају најмање 420(310) поена
за освојено 1. место на Државном првенству у спортском пењању
НАПОМЕНА:
Струковни савез – Планинарски савез доноси ближе критеријуме и врши надзор
над категоризацијом спортиста

41. П Л Е С
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 16. места на Светском првенству и за пласман од 2. до 12. места
на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству
42. П Л И В А Њ Е

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за пласман од 1. до 8. места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству, као и освојено једно од прва три места у штафети
за постигнути резултат који ФИНА признаје као светски и европски рекорд
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СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 9. до 16. места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству, односно за пласман од 4. до 8. места у штафети
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за испуњену норму (табела) постигнуту на Олимпијским играма, Светском и
Европском првенству и међународним такмчичења која се налазе у календару
ФИНЕ и ЛЕНЕ
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА







за освојено 1. место на Првенству Србије, уз испуњену норму из табеле
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за постигнути резултат који се признаје као национални рекорд
за испуњену норму (табела) на Првенству Србије и званичним међународним
такмичењима у календару ФИНЕ и ЛЕНЕ које признаје ПСС
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Табела: Норме за стицање спортских звања – пливање МУШКАРЦИ
Дисциплина Међунар. Национал. Јуниор.
разред
разред
разред
50 метара
50 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m

0:23,10
0:50,99
1:51,85
3:56,82
8:14,66
15:38,51

Међунар. Национал. Јуниор.
разред
разред
разред
25 метара

0:23,57
0:52,03
1:54,13
4:01,65
8:24,76
15:57,67

СЛОБОДНО
0:24,64
0:22,27
0:54,40
0:49,04
1:59,33
1:48,17
4:12,64
3:49,98
8:47,74
8:02,28
16:41,26
15:15,34

0:22,73
0:50,04
1.50,38
3:54,67
8:12,13
15:34,02

0:23,76
0:52,31
1.55,41
4:05,35
8:34,53
16:16,54

0:28,61
1:02,28
2.14,79

0:29,91
1:05,12
2:20,93

50 m
100 m
200 m

0:29,04
1:03,52
2:17.51

0:29,63
1:04,82
2:20,32

ПРСНО
0:30,98
0:28,04
1:07,77
1:01,04
2:26,71
2:12,10

50 m
100 m
200 m

0:26,54
0:56,93
2:03,20

0:27,08
0:58.09
2:05,71

ЛЕЂНО
0:28,31
0:24,77
1:00,74
0:53,28
2:11,43
1:56,31

0:25,27
0:54,37
1:58,69

0:26,42
0:56,84
2.04,09

50 m
100 m
200 m

0:24,85
0:54,61
2:01,56

0:25,36
0:55,72
2:04,04

ДЕЛФИН
0:26,51
0:24,06
0:58,26
0:52,99
2:09,69
1:57,58

0:24,55
0:54,08
1:59,98

0:25,67
0:56,54
2:05,44

2:07.93
4:31,70

МЕШОВИТО
0:55,14
2:13,75
2:00,20
4:44,06
4:16,37

0:56,26
2:02,65
4:21,60

0:58,82
2:08,23
4.33,51

100 m
200 m
400 m

2:05,37
4:26,26

ШТАФЕТЕ
4x100
4x200
4x100

3:25,93
7:35,46
3:47,38

3:30,13
7:44,75

СЛОБОДНО
3:39,70
3,21,00
8:05,91
7:25,98

3:25,10
7:35,08

3:34,44
7:55,79

3:55,02

МЕШОВИТО
4:02,58
3:39,58

3:44,06

3:54,26
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Табела: Норме за стицање спортских звања – пливање ЖЕНЕ

Дисциплина Међунар. Национал. Јуниор. Међунар. Национал.
разред
разред
разред
разред
разред
50 метара
25 метара
СЛОБОДНО
50 m
0:25,98
0:26,51
0:27,72
0:25,65
0:25,65
100 m
0:57,02
0:58,18
1:00,83
0:55,34
0:56,47
200 m
2:03,85
2:06,38
2:12,13
2:00,40
2.02,68
400 m
4:19,36
4:24,65
4:36,70
4:13,22
4:18,39
800 m
8:49,86
9:00,68
9:25,29
8:39,91
8:49,51
1500 m
16:57,98
17:18,76
18:06,04
16:41,27
17:01,71
ПРСНО
50 m
0:32,79
0:33,46
0:34,98
0:31,74
0:32,39
100 m
1:10,76
1:12,21
1:15,49
1:08,54
1:09,94
200 m
2:31,88
2:34,98
2:42,03
2:27,29
2:30,29
ЛЕЂНО
50 m
0:30,09
0:30,70
0:32,10
0:28,31
0:28,89
100 m
1:03,66
1:04,96
1:07,91
1:00,70
1:01,94
200 m
2:15,57
2:18,34
2:24,63
2:10,50
2:13,17
ДЕЛФИН
50 m
0:27,69
0:28,26
0:29,54
0:26,97
0:27,52
100 m
1:00,86
1:02,10
1:04,93
0:59,55
1:00,77
200 m
2:13,68
2:16,41
2:22,62
2:11,04
2.13,71
МЕШОВИТО
100 m
1:03,08
1:04,36
200 m
2:18,78
2:21,61
2:28,06
2:15,33
2:18,09
400 m
4:51,22
4:57,16
5:10,69
4:44,01
4:49,80
ШТАФЕТЕ
СЛОБОДНО
4x100
3:50,90
3:55,61
4:06,33
3:47,62
3:52,27
4x200
8:24,68
8:34,99
8:58,43
8:14,37
8:24,46
МЕШОВИТО
4x100
4:15,47
4:20,69
4:32,55
4:09,51
4:20,14

Јуниор.
разред

0:26,82
0:59,04
2.08,54
4:30,15
9:13,61
17:48,21
0:33,87
1:13,13
2.37,13
0:30,21
1:04,76
2:19,23
0:28,78
1:03,53
2:19,80
1:07,29
2:24,37
5:02,99

4:02,84
8:47,42
4:26,19

43. РАГБИ
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, односно за пласман од 2. до 6.
места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству
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СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству
44. Р А Ф Т И Н Г

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА
 за освојено 1. место на Светском и Европском првенству
СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, односно пласманод 2. до 6.
места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за освојено 1. место на Првенству Србије
за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству
45. Р В А Њ Е
(стилови предвиђени међународним рограмом FILA)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма и Светском првенству
за пласман од 4. до 6. места на Европском првенству
за освојено 1. место на Светском студентском првенству, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Светском студентском првенству, Медитеранским
играма и Балканском првенству
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46. Р О Њ Е Њ Е
(подводне активности)
-

пливање перајима, брзинско роњење, појединачна дисциплина и штафета
подводна оријентација, појединачна и групна дисциплина
подводни риболов, појединачна и групнна дисциплина
подводни хокеј
роњење на дах, појединачна дисциплина

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА




за освојено 1. место на појединачном Светском и Европском првенству
за освојено 1. место на екипном Светском и Европском првенству
за постигнут светски рекорд признат од стране Међународне федерације

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА






за пласман од 2. до 8. места на појединачном Светском и Европском првенству
за пласман од 2. до 4. места на екипном Светском и Европском првенству
за освојено 1. место на Медитеранским играма, појединачно и екипно
за постигнут европски рекорд признат од стране Међународне федерације
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за освојено 1. место на Државном првенству
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
47. Р У К О М Е Т

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за учешће у екипи која се на Олимпијским играма и на Светском првенству пласира
од 4. до 8. места
за учешће у екипи која се на Европском првенству пласира од 4. до 6. места
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за учешће у екипи која у 1. А савезној лиги освоји 1. место
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма



за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
37



условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за учешће у репрезентацији Србије и освојено 2. и 3. место на Универзитетским
играма, Медитеранским играма и Балканском првенству
48. С А В А Т Е
(асаут и комбат савате)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Еврпском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, односно за пласман од 2. до 6.
места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству

49. С А М Б О
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено 1. место на Светском и Европском првенству
за освојено 1 место на екипном Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, као и пласман од 2. до 6. места
на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 2. и 3. место на екипном Светском и Европском првенству
за освојено 1. место на Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на појединачном Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на појединачном Првенству света и Европе, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству

50. СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ
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(међународни програм)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 4. до 12. места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству
за учешће у екипи која је освојила једно од прва три места на Светском и
Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству
51. С К А Ј О Л

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству
за пласман од 2. до 6. места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Медитеранским играма и Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма и Балканском првенству
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника

52. С К В О Ш
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(међународни програм)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено 1. место на појединачном Светском и Европском првенству
за освојено 1. место на екипном Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА






за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству у појединачној конкуренцији
за пласман од 2. до 6. места на Европском првенству у појединачној конкуренцији
за освојено 2. и 3. место на екипном Светском и Европском првенству
за освојено 1. место на Медитеранским играма и Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма и Балканском првенству
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
53. СКИЈАЊЕ НА ВОДИ
(дисциплине светске федерације)

ЗСЛУЖНИ СПОРТИСТА




за освојено 1. место на Светском и Европском првенству – EAME првенству
за освојено 1. место на World Games – IWGA, под условом да је учествовало више
од 60 одсто учесника са светске листе
за постигнут светски рекорд који признаје Светска међународна федерација

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, као и пласман од 4. до 6. места
на Европском првенству
за освојено једно од прва три места у такмичењима за RS (Record Capabиlиty) и RL
(Ranking List) /ниво хомогенизације/
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма, Универзитетским играма и
Балканском првенству
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54. СКОКОВИ У ВОДУ
(међународни програм)
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма и Светском првенству, односно
за пласман од 4. до 6. места на Европском првенству
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
55. С М У Ч А Њ Е
(snow board, алпско скијање, нордијско трчање)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма и Светском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА






за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма и Светском првенству
за освојено 1. место на Универзитетским играма и Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за пласман на светској листи /FWC/ међу првих 50 рангираних такмичара
за пласман на Еваропској листи /FEC/ међу првих 30 рангираних такмичара

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у другу трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма и Балканском првенству

56. САНКАШКИ СПОРТ
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ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма и Светском првенству, односно
пласман од 4. до 6. места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника

57. С О Ф Т Б О Л
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, односно за пласман од 2. до 6.
места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Медитеранским играма и Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма и Балканском првенству
58. СПОРТСКИ РИБОЛОВ
(међународни програм)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено 1. место у дисциплини на појединачном Првенству света и Европе
за овојено 1. место на екипном Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА
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за пласман од 2. до 8. места у дисциплини на екипном Светском првенству
за пласман од 2. до 6. места у дисциплини на екипном Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству
59. СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
(вештачка стена)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА
 за освојено 1. место на Светском и Европском првенству
СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА
 за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, односно за пласман од 2. до 6.
места на Европском првенству
 за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
 за освојено 1. место на Балканском првенству
СПОРТИСТИ НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА
 за освојено 1. место на Првенству Србије
 за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству
 за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
60. СТОНИ ТЕНИС
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству
за учешће у екипи која је освојила једно од прва три места на Светском и
Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 4. до 8. места у појединачној конкуренцији на Олимпијским играма,
Светском и Европском првенству
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за укључење на листу Међународне федерације међу 30 најбољих мушкараца и 20
најбољих жена

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА
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за освојено 1. место на Првенству Србије
за укључење међу 10 најбољих мушкараца, односно 6 најбољих жена на званичној
ранг листи Стонотенисерског савеза Србије
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
61. СТРЕЛИЧАРСТВО
(међународни програм)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству
за постигнут светски рекорд који признаје Светска међународна федерација

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА






за испуњену норму по таблицама (на такмичењима из међународног и домаћег
календара)
за пласман од 4. до 8. места у појединачној конкуренцији на Олимпијским играма и
Светском првенству, односно за пласман од 4. до 6. места на Еваропском првенству
за пласман од 4. до 8. места у екипној конкуренцији на Олимпијским играма и
Светском првенству, односно за пласман од 4. до 6. места у екипној конкуренцији
на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА







за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Срабије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за постигнути резултат у међународној дисциплини који се признаје као рекорд
Србије
за испуњену норму по таблицама постигнуту на такмичењима из званичног домаћег
и међународног календара
Норме за стицање спортског звања – међународни разред

Мушкарци – олимпиц – такмичење на отвореном
Жене – олимпиц
Мушкарци – компаунд
Жене – компаунд

1300 поена 1150 поена 1350 поена 1300 поена -

ФИТА
ФИТА
ФИТА
ФИТА

Норме за стицање спортског звања – национални разред
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Мушкарци – олимпиц – такмичење на отвореном
Жене – олимпиц
Мушкарци – компаунд
Жене – компаунд

1200 поена 1100 поена 1300 поена 1250 поена -

ФИТА
ФИТА
ФИТА
ФИТА

62. С Т Р Е Љ А Ш Т В О
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА




за пласман од 1. до 8. места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству у појединачној конкуренцији
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству у екипној
конкуренцији
за постигнути резултат који се признаје као светски и европски рекорд

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА






за пласман од 9. до 16. места на Олимпијским играма и Светском првенству у
појединачној конкуренцији
за пласман од 9. до 12. места на Европском првенству у појединачној конкуренцији
за испуњену норму на међународним такмичењима по календару Међународне
федерације и на Првенству Србије
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА







за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за постигнути резултат који се признаје као рекорд Србије
за испуњену норму постигнуту на Првенству Србије и такмичењима из календара
Међународне федерације
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Норме за стицање спортских звања – стрељаштво – мушкарци
Дисциплина
МК пушка сл. избора 3x40
Пушка великог калибра сл. избора 3x40
МК пушка слободног извора ‒ 60 лежећи
Пушка великог калибра сл. избора 60
лежећи
Пушка великог калибра – стандард 3x20
МК пиштољ слободног избора
МК пиштољ брзо гађање
Пиштољ средишњег опаљења
МК пиштољ стандард 20+20+20
Ваздушна пушка стандард
Ваздушни пиштољ стандард
Летеће мете – трап
Летеће мете – дубл трап
Летеће мете – скит

Међународни Национални
разред
разред
1163
1155
1163
1155
595
592
595
592
578
560
584
580
578
593
580
119
135
120

573
552
578
575
570
588
575
115
131
116

Норме за стицање спортских звања – стрељаштво – жене
Дисциплина

Међународни Национални
разред
разред
МК пушка ‒ спортска 3x20
578
573
Пушка великог калибра – стандард – 3x20
570
565
МК пушка ‒ спорт – 60 лежећи
592
588
Пушка великог калибра – стандард – 60
588
584
лежећи
МК пиштољ – спорт – 30+30
578
570
Ваздушна пушка – стандард
395
392
Ваздушни пиштољ – стандард
382
377
Летеће мете – трап
66
63
Летеће мете – дубл. трап
98
95
Летеће мете – скит
67
64
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63. СТРОНГ МЕН
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, као и пласман од 2. до 6. места
на Европском првенству
за освојено 1. место на Медитеранским играма и Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма и Балканском првенству
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
64. Т Е К В О Н Д О

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма и Светском првенству
за пласман од 4. до 6. места на Европском првенству
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији на Светском и Европском првенству, под условом да је
остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству

65. Т Е Н И С
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ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА




за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма
за пласман у полуфинале Дејвис купа (светска зона), Федерејшн купа за жене,
Вимблдона, Флашинг Медова, Ролан Гароса и Отвореног првенства Аустралије
за пласман на светској АТП и WТА ранглисти до 20. места у синглу и 10. места у
дублу на крају године

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма, за пласман од 5. до 8. места у
Дејвис купу (светска зона), Федерејшн купу за жене, Вимблдону, Отвореном
првенству Америке, Ролан Гаросу и Отвореном првенству Аустралије
за освојено 1. место на Универзитетским играма и Медитеранским играма
за пласман на светској АТП и WТА ранг листи до 100. места у синглу и до 50. места
у дублу на крају године
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма, Федерејшн купу и
Дајвис купу
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма и Медитеранским играма
за пласман на светској АТП и WТА ранг листи до 250. места у синглу и до 125.
места у дублу
66. Т Р И А Т Л О Н

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА






за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма и Светском првенству
за пласман од 4. до 6. места на Европском првенству
за пласман од 4. до 50. позиције на светској ранг листи
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом пласмана у прву трећину учесника
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за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
68. Ф У Д Б А Л
(мушки, женски и мали фудбал)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА




за учешће у екипи која на Олимпијским играма и Светском првенству освоји једно
од прва три места
за учешће у екипи која у Европском купу нација освоји једно од прва три места
за учешће у екипи која освоји Светски (Тојота) куп

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за учешће у екипи која на Олимпијским играма и Светском првенству оствари
пласман од 4. до 8. места
за учешће у екипи која на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству освоји 1. место
за учешће у екипи која на Аматерском првенству Европе освоји једно од прва три
места
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за учешће у екипи која освоји 1 место у Првој савезној лиги
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за учешће у екипи која на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству освоји 2. и 3. место
69. ХОКЕЈ НА ЛЕДУ

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за учешће у екипи која на Олимпијским играма, Светском и Европском првенству,
група А, освоји једно од прва три места

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за учешће у екипи која се на Олимпијским играма и Светском првенству – Светска
група А, пласира од 4. до 10. места
за учешће у екипи Србије која освоји 1. место на Универзитетским играма
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА
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за учешће у екипи која освоји 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском првенству и Европском првенству
– светска А група, под условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
70. ХОКЕЈ НА ТРАВИ

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА


за учешће у екипи која на Олимпијским играма, Светском и Европском првенству
освоји једно од прва три места

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА



за учешће у екипи која се на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству пласира од 4. до 8. места
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за учешће у екипи која на Савезном такмичењу за Првенство Србије освоји 1. место
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у екипи која се пласира у финале на Светском и Европском првенству
71. ЏЕТ СКИ

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА
(међународне дисциплине)


за освојено 1. место на Светском и Европском првенству у коначном пласману

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА





за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству
за пласман од 2. до 6. места на Европском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре
за освојено 1. место на Медитеранским играма и Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА




за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Медитеранским играма и Балканском првенству

72. Џ У Д О
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ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском
првенству
за освојено једно од прва три места на екипном Првенству Европе

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма, као и пласман од 4. до 6. места
на Светском и Европском првенству
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
73. ЏУ ЏИЦУ
(међународни програм)

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено 1. место у борбама у појединачној конкуренцији на Светском и
Европском првенству
за освојено 1. место у дуо систему на Светском и Европском првенству

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА







за пласман од 2. до 8. места у борбама у појединачној конкуренцији на Светском
првенству, односно за пласман од 2. до 6. места на Европском првенству
за освојено 2. и 3. место у дуо систему на Светском и Европском првенству
за освојено 1. место у борбама у појединачној конкуренцији на Балканском
првенству
за освојено 1. место у дуо систему на Балканском првенству
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА



за освојено 1. место на Првенству Србије у појединачној конкуренцији
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара
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за освојено 2. и 3. место на Балканском првенству
74. Ш А Х

ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА




за учешће у екипи репрезентације Србије која освоји једно од прва три места на
Шаховској олимпијади, Светском и Европском првенству, под условом да је
такмичар одиграо најмање 50 одсто партија
за пласман од 1. до 8. места на појединачном Првенству света, ако се првенство
игра по Куп систему, односно за пласман од 1. до 6. места ако се игра по
швајцарском систему
За пласман од 1. до 4. места на Европском првенству, без обзира на систем
такмичења

СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА







за учешће у репрезентацији Србије која се пласира од 4. до 10. места на Шаховској
олимпијади, под условом да је такмичар одиграо најмање 50 одсто партиja
за учешће у репрезентацији Србије која се пласира од 4. до 8. места на Европском и
Светском првенству, под условом да је играч одиграо најмање 50 одсто партија
за пласман на ФИДЕ рејтинг листи /1. јануара/ за мушкарце „топ 100“, за жене „топ
50“
за пласман од 9. до 16. места на појединачном Светском првенству, ако се
такмичење игра по Куп систему, односно за пласман од 7. до 12. места, ако се игра
по швајцарском систему
за пласман од 5. до 8. места на појединачном Првенству Европе, без обзира на
систем такмичења
за освојено једно од прва три места на појединачном Светском и Европском
првенству за јуниоре

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА







за освојено 1. место на појединачном првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Шаховској олимпијади
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом пласмана у прву трећину учесника (одлучује се место по Бухолц систему
или неком другом критеријуму) и под условом да је такмичар одиграо најмање 50
одсто партија
за учешће у екипи која је освојила 1. место на Првенству Србије, под условом да је
такмичар одиграо најмање 50 одсто партија
за учешће у репрезентацији која освоји 1. место на Универзитетским играма,
Медитеранским играма и Балканском првенству, под условом да је такмичар
одиграо најмање 50 одсто партија
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75. ХЕНДИКЕПИРАНИ СПОРТИСТИ И СПОРТИСТИ
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА



за освојено једно од прва три места на Параолимпијским играма
за освојено 1. место на Светском и Европском првенству

Услов: учешће 35 и више земаља
учешће 60 одсто спортиста са Светске ранг листе
СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА




за пласман од 4. до 6. места на Параолимпијким играма
за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, односно за пласман од 2. до 6.
места на Европском правенству
за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству

СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА





за освојено 1. место на појединачном Првенству Србије
за учешће у репрезентацији Србије на Параолимпијким играма
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под
условом да је остварен пласман у прву трећину учесника
за освојено 2. и 3. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма и
Балканском првенству
Члан 15.

Уколико Спортски савез Србије не донесе, односно не ажурира у прописаном
року Правилник о категоризацији спортиста, исти ће утврдити министар надлежан за
послове спорта.
Члан 16.
Овај Правилник усвојен је на Скупштини Спортског савеза Србије од 16. јуна
2009. године и верификован од стране Министарства омладине и спорта Србије, ступа
на снагу осмог дана од дана јавног објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије“, а примењује се од 1. јануара 2009.године.
На овај Правилник сагласност је дао Министар омладине и спорта
Снежана Самарџић Марковић, решењем бр. 66-00-19/92/2009-03, од 06. 07. 2009.
године.
Председник
Војислав Табачки
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