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Београд, 11.11.2015. године 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА САСТАВ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СЕЛЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
ЦИЉЕВИ У 2016. ГОДИНИ 
 
2016. је олимпијска година и основни План и Програм репрезентације је подређен наступу 
репрезентације на ОИ РИО 2016. 
Основни циљеви за 2016. годину су:  

1. Припрема олимпијске селекције у циљу освајања високих пласмана и медаља на 
ОИ у Рију - Бразил. 

2. Наступ на ПЕ ваздушним оружјем у Ђеру са пуним саставом репрезентације у свим 
категоријама и дисциплинама у циљу освајања медаља и подршке развоју 
јуниорским дисциплинама. 

3. Освајање медаља на јуниорском Првенству Европе МК оружјем у Талину. 
4. Наступи на јуниорским ИССФ Светским куповима у циљу подстицаја млађих 

категорија. 
 
ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА У 2016. ГОДИНИ 
 

1. Приоритетна такмичења 
- Олимпијске Игре РИО 2016 од 05-15.08.2016. године 
- Првенство Европе ваздушним оружјем у Ђеру, Мађарска, 22-28.02.2016. 
- Првенство Европе МК оружјем за јуниоре у Талину, Естонија, 13-19.06.2016. 
- ИССФ Светски купови: 

 Бангкок, Тајланд   01-10.03.2016. - није у приоритету 

 Рио де Женеиро, Бразил 11-19.05.2016. 

 Минхен, Немачка   26.05-02.06.2016. 

 Баку, Азербејџан   06-16.08.2016. - само олимпијски тим 
- ИССФ Јуниорски Купови: 

 Сухл, Немачка  29.04-06.05.2016. 

 Габала, Азербејџан 16-23.09.2016.  
 
     2)  Припремна такмичења: 
 - Међународна такмичења из Календара ССС и Програма РИО 2016.   
           
     3) Развојна такмичења 
 - Међународна такмичења из Календара такмичења ССС на којима су заступљене  
  млађе категорије.  
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИОРИТЕТНА ТАКМИЧЕЊА У 2016. ГОДИНИ 
 

1. ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ РИО 2016. 
 
Стрељачки савез Србије тренутно располаже са 9 олимпијских квота које су врло 
рационално распоређене по дисциплинама, што нам даје могућност да одредимо 
најквалитетније такмичаре са којима будемо располагали: 

- Сениори пушка  3 квоте 6 наступа на ОИ 
- Сениорке пушка   2 квоте 4 наступа на ОИ 
- Сениори пиштољ  2 квоте 4 наступа на ОИ 
- Сениорке пиштољ  2 квоте 4 наступа на ОИ 

ПЕ ваздушним оружјем у Ђеру  је последње такмичење на коме се освајају олимпијске 
квоте. Наша репрезентација може освојити само једну квоту у дисциплини ваздушни 
пиштољ - сениори. 
У случају освајања 10-те квоте, број наступа ће остати исти - укупно 18 наступа. 
 
Бодовне листе на основу којих ће се предложити састав олимпијског тима: 

1.1. Светска или Европска Ранг листа на дан 01.01.2016. године 

Ранг Листа 1-5 6-10 11-15 16-20 

Европска или 3 бода 2 бода 1 бод  

Светска 4 бода 3 бода 2 бода 1 бод 

 
1.2. Категоризација ОКС, Програм РИО 2016 на дан 01.01.2016. године 

Програм 1. Кат. 2. Кат.  3. Кат.  

РИО 2016 3 бода  2 бода 1 бод 

 
1.3. Критеријумска такмичења у 2016. години за ОИ 

Такмичење Злато Медаља Финале До 16 места 

ПЕ Ђер 4 бода 3 бода 2 бода 1 бод 

С. Куп РИО 4 бода 3 бода 2 бода 1 бод 

С. Куп Минхен 4 бода 3 бода 2 бода 1 бод 

 
- Бодовне листе служе као помоћни метод Стручном штабу да формира предлог састава 
олимпијског тима, водећи рачуна да се не умањи број наступа на ОИ (18). Стручни штаб 
ће сагледати способности такмичара за улазак у Финала као и могућности у Финалима и 
донети предлог састава тима. 
- Предлог састава олимпијског тима се формира на основу укупног збира бодова са све 
три бодовне листе. 
- Са светских или европских Ранг листа бодије се пласман са једне листе у једној 
дисциплини која доноси највише бодова. 
- На једном критеријумском такмичењу, бодује се један најбољи пласман. 
 
- Предлог састава олимпијског тима ће се објавити по завршетку Светског купа у 
Минхену, дана 28.05.2016. године.  
- Стручни тим за ОИ биће одређен на основу квоте која нам ОКС определи. 
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2. ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ ВАЗДУШНИМ ОРУЖЈЕМ у Ђеру - Мађарска,  

22-28.02.2016. године 
 
На основу резултата у сезони 2015, директно учешће су изборили: 
 
А) Све сениорске екипе на пушци и пиштољу. Приоритет имају такмичари који су у 
програму  РИО 2016 ОКС.  
На основу резултата са критеријумских такмичења, може доћи до промене највише једног 
такмичара у саставу екипа, у случају да такмичари из Програма ОКС испуњавају своје 
зацртане Планове у олимпијској години и да буду здравствено способни.  

 Критеријумска такмичења за сениорске екипе за ПЕ у Ђеру: 
 - Трофеј и Гранд При Београда 
 - 3. Коло Купа ССС ваздушним оружјем 
 - Међународна такмичења: Руше и Минхен  

- Финале Купа ваздушним оружјем (евентуално за спорне случајеве) 
У случају идентичних резултата код избора трећег члана екипа, Стручни штаб ће гледати 
и резултате са претходних такмичења у новој сезони. 
 
Б)Јуниорске екипе: 
     Јуниорке пушка: три најбоље (без услова критеријума)  
     Јуниори пушка:  три најбоља (без услова критеријума) 
     Јуниорке пиштољ: услов- испуњавање критеријума 
     Јуниори пиштољ: услов- испуњавање критеријума 

 Критеријумска такмичења за јуниоре и јуниорке: 
 - Међународно такмичење у Нитри   
 - Међународно такмичење у Смедереву 
 - Трофеј и Гранд При Београда 
 - 2. и 3. Коло Купа ССС ваздушним оружјем 
 - Међународна такмичења: Руше и Минхен  и  
           - Финале купа ССС (евентуално за  спорне случајеве) 
 

3. ИССФ СВЕТСКИ КУПОВИ ЗА СЕНИОИОРЕ - СЕНИОРКЕ 
 
     Светски купови у 2016. години су критеријумска и припремна такмичења за ОИ РИО 
2016. Приоритет учешћа имају: 

 Категорисани спортисти у Програму ОКС, РИО 2016 

 Други спортисти који у саставу репрезентације освоје олимпијску квоту или остваре 
високе пласмане на Првенству Европе у Ђеру (на основу процене Стручног штаба) 

 На основу високих резултата из прошле године, по један јуниор и јуниорка на 
пушци (процена Стручног штаба) 
 

4. ИССФ СВЕТСКИ КУПОВИ ЗА ЈУНИОРЕ - ЈУНИОРКЕ 
 

 По три најбоља јуниора и јуниорке на пушци са критеријумских такмичења 

 Са испуњеним критеријумским резултатима до три јуниора и јуниорке на пиштољу 
 

5. ПЕ МК ОРУЖЈЕМ У ТАЛИНУ - ЕСТОНИЈА, од 13-19.06.2016. године 
 

 По три најбоља јуниора и јуниорке на пушци са критеријумских такмичења 

 Са испуњеним критеријумским резултатима до три јуниора и јуниорке на пиштољ 
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Критеријумска такмичења МК оружјем су сва домаћа и међународна такмичења 
која се завршавају до рока за финалну пријаву, са могућношћу замене до три дана 
пре почетка првенства 
 

 
6. КРИТЕРИЈУМСКИ РЕЗУЛТАТИ  ЗА СЕЗОНУ 2016  

за пиштољске јуниорске дисциплине (прилагођени критеријуми) 
 

 Ваздушни 
пиштољ 

Спорт 
пштољ 

МК 
Пиштољ 
Сл. 
Избора 

Ваздушна 
пушка 

MK 
пушка 
60 
лежећи  

MK 
пушка 
3x20 

MK 
пушка 
3x40 

ЈУНИОРИ 563  530     

ЈУНИОРКЕ 374 563      

  
 

7.  ИЗБОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
Предлоге састава репрезентативних селекција у 2016. години за приоритетна такмичења, 
као и предлог Стручног тима за поједина такмичења, Спортски директор ће достављати 
УО на усвајање са детаљним образложењима, резултатима и ранг листама, на основу 
усвојених критеријума. Једини принцип ће бити резултати, односно техничке, физичке-
здравствене и психолошке могућности такмичара за највише домете. Основни принцип је 
да на најважније такмичење у четворогодишњем циклусу, Олимпијским Играма, учествују 
најспремнији такмичари са свих аспеката. 
Тај принцип важи за сва приоритетна такмичења, с тим да се јуниорским категоријама у 
ваздушном пиштољу „прогледа мало кроз прсте“ за наступ на Првенству Европе у Ђеру у 
циљу развоја, а с обзиром да је близу и биће знатно јефтиније од предходних ПЕ.   
 

 
     
Београд, 02.11.2015.                                        

Срећко Пејовић 
Спортски директор репрезентације

  


