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ALPSKO SKIJANJE 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu,  

 

1.-8.  mjesto u ukupnom plasmanu IPC Svjetskog kupa u pojedinoj disciplini ili  

sveukupnoj listi; 

 

1.-5.  mjesto pojedinačno na jednoj od utrka IPC Svjetskog kupa, 

 

1.-5.  mjesto pojedinačno na IPC EP, 

 

1.-5.  mjesto u ukupnom plasmanu IPC Europskog kupa u pojedinoj disciplini ili 

sveukupnoj listi; 

 

1.-3.  mjesto na jednoj od utrka IPC Europskog kupa, 

 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 1-4 mjesto na PI, 1-3 mjesto na IPC 

svjetskom prvenstvu, 1. mjesto na EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9-12  mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu,  

 

9.-12.  mjesto pojedinačno u ukupnom plasmanu IPC Svjetskog kupa u pojedinoj  

disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na jednoj od utrka IPC Svjetskog kupa, 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko je ostvareno unutar prve trećine, 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na IPC EP; 

 

6.-8.  mjesto u ukupnom plasmanu IPC Europskog kupa u pojedinoj disciplini ili  

sveukupnoj listi; 

 

4.-5.  mjesto na jednoj od utrka IPC Europskog kupa, 
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1.     mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

unutar prve trećine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5-8 mjesto na PI, 4-5. mjesto na IPC 

svjetskom prvenstvu, 2-3. mjesto na EP; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

13.-15. mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu, 

 

13.-15.  mjesto pojedinačno u ukupnom plasmanu IPC Svjetskog kupa u 

pojedinoj  

disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

9.-12. mjesto pojedinačno na jednoj od utrka IPC Svjetskog kupa, 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko nije ostvareno unutar prve trećine, 

3.-6.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS)  ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na IPC EP; 

 

9.-12.  mjesto u ukupnom plasmanu IPC Europskog kupa u pojedinoj disciplini ili  

sveukupnoj listi; 

 

6.-9.  mjesto na jednoj od utrka IPC Europskog kupa, 

 

1. mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko nije ostvareno 

unutar prve trećine; 

2.-3. mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

unutar prve trećine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 9. mjesto na PI, 6.-8. mjesto na IPC 

svjetskom prvenstvu,  

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 4. mjesto na IPC EP s plasmanom 

unutar prve trećine; 

 

 

 

 

 



KRITERIJI KATEGORIZACIJE SPORTAŠA S INVALIDITETOM - HPO 

ČISTOPIS – NAKON IZVRŠNOG ODBORA 20.12.2018. 

 3 

IV KATEGORIJA 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu, ili 

Svjetskom kupu, ili Europskom prvenstvu ili Europskom kupu; 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama 

(IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS); 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji; 
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ATLETIKA 

 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu, 

 

1.-3.  mjesto pojedinačno na IPC EP; 

 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 1.-4. mjesto na PI, 1-3 mjesto na IPC 

svjetskom prvenstvu, 1. mjesto na  IPC EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu ukoliko je ostvareno 

unutar prve polovine, 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno na IPC EP s plasmanom unutar prve polovine; 

 

1.     mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS)ukoliko je ostvareno 

 unutar prve trećine 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI, 4-5. mjesto na IPC 

svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno unutar prve polovine,  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2-3. mjesto na IPC EP ukoliko je plasman 

ostvaren unutar prve trećine; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu ukoliko nije ostvareno 

unutar prve polovine, 

13.-15. mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno 

unutar prve polovine, 
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1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko nije ostvareno unutar prve trećine; 

3.-6. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno na IPC EP ukoliko plasman nije unutar prve polovine; 

6.-8. mjesto pojedinačno na IPC EP ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

1.     mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS)ukoliko nije ostvareno 

 unutar prve trećine 

2.-3. mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

 unutar prve trećine; 

 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI, 4-5. mjesto na IPC 

svjetskom prvenstvu, ukoliko plasmani nisu ostvareni unutar prve polovine,  

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 9. mjesto na PI, 6.-8. mjesto na IPC 

svjetskom prvenstvu,  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2-3. mjesto na IPC EP ukoliko plasman 

nije ostvaren unutar prve trećine 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 4. mjesto na IPC EP ukoliko je plasman 

ostvaren unutar prve trećine; 

 

 

IV KATEGORIJA 

 

2-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu, IPC 

europskom prvenstvu,  

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama 

(IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS); 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji ili član momčadi koja osvoji titulu državnog 

prvaka; 
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BADMINTON 

 
I  KATEGORIJA 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na BWF PB Svjetskom prvenstvu; 

1. mjesto pojedinačno na BWF PB EP;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

1.-2.  mjesto na BWF PB  Svjetskom prvenstvu 

1.  mjesto na BWF PB Europskom prvenstvu 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

3.-4.  mjesto pojedinačno na BWF PB Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman 

ostvaren  unutar prve polovine; 

2.-3.  mjesto pojedinačno na BWF PB Europskom ukoliko je plasman ostvaren 

unutar  prve polovine;  

 

1.-2. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, IWAS, INAS) 

ukoliko je ostvareno unutar prve trećine 

 

1.     mjesto pojedinačno na EP (CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno unutar 

prve  trećine 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

3.-4. mjesto na BWF PB Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar 

prve polovine; 

2.-3. mjesto na BWF PB Europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar 

prve polovine; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

3.-4.  mjesto pojedinačno na BWF PB svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije 

ostvaren  unutar prve polovine; 

5.-6.  mjesto pojedinačno na BWF PB svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman 

ostvaren unutar prve trećine; 

 

1.-2. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, IWAS, INAS) 

ukoliko nije ostvareno unutar prve trećine  
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3.-6. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, IWAS, INAS) 

ukoliko je ostvareno unutar prve trećine 

 

 

1.     mjesto pojedinačno na EP (CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko nije ostvareno unutar 

prve  trećine 

2.-3. mjesto pojedinačno na EP (CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno unutar 

prve  trećine; 

 

2.-3.  mjesto pojedinačno na BWF PB EP ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve 

 polovine;  

4.-5.  mjesto pojedinačno na BWF PB EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

trećine; 

 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

3.-4. mjesto na BWF PB Svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren unutar 

prve polovine; 

5. mjesto na BWF PB Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar 

prve trećine; 

 

2.-3. mjesto na BWF PB Europskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren unutar 

prve polovine; 

4.-5. mjesto na BWF PB Europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar 

prve trećine; 

 

IV KATEGORIJA 

 

2-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja nastupi na BWF PB Svjetskom prvenstvu, ili na 

Europskom prvenstvu; 

Državni prvak pojedinačno, ili član momčadi koja je Državni prvak u seniorskoj 

konkurenciji; 
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BICIKLIZAM 
 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na PI,  

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na IPC-UCI svjetskom prvenstvu  

 

1-5  mjesto pojedinačno na UCI - IPC EP; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 1- 4 mjesto na PI, 1-3 mjesto na IPC 

– UCI Svjetskom prvenstvu, 1. mjesto na IPC- UCI EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, ukoliko je ostvareno unutar prve polovine, 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na IPC-UCI Svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno 

unutar prve polovine; 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS)  ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na UCI-IPC EP ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

1. mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

unutar prve trećine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI, 4.-5. mjesto na IPC – 

UCI Svjetskom prvenstvu ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na IPC – UCI EP ukoliko je 

ostvareno unutar prve polovine; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, ukoliko nije ostvareno unutar prve polovine, 

13.-15.  mjesto pojedinačno na PI ukoliko je ostvareno unutar prve polovine, 
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9.-12.  mjesto pojedinačno na IPC-UCI svjetskom prvenstvu, ukoliko  nije ostvareno 

unutar prve polovine 

13.-15.  mjesto pojedinačno na IPC-UCI svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno 

unutar prve polovine, 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko nije ostvareno unutar prve trećine; 

3.-6.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

1. mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko nije ostvareno 

unutar prve trećine; 

2.-3.  mjesto pojedinačno na UCI-IPC EP ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na UCI-IPC EP ukoliko nije ostvareno unutar prve 

polovine; 

9.  mjesto pojedinačno na UCI IPC EP ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI, 4.-5. Mjesto na IPC – 

UCI Svjetskom prvenstvu ukoliko nije ostvareno unutar prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 9. mjesto na PI, 6-8 mjesto na IPC –UCI 

Svjetskom prvenstvu, 4. mjesto na IPC - UCI EP ukoliko je ostvareno unutar prve 

polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na EP ukoliko nije ostvareno 

unutar prve polovine; 

 

 

IV KATEGORIJA 

 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

2-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno ili momčadski na PI, IPC-UCI svjetskom 

prvenstvu, 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno ili momčadski na svjetskim prvenstvima 

i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS); 
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Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno ili momčadski na  IPC –UCI EP; 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji; 
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BOĆANJE-CP 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na PI, BISFed svjetskom prvenstvu ili svjetskom kupu;  

 

1.-3.  mjesto pojedinačno na BISFed EP; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji: 

 

1.-4.  mjesto na PI,  

 

1.-3. mjesto na BISFed svjetskom prvenstvu ili svjetskom kupu;  

 

1.  mjesto na BISFed EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, BISFed svjetskom prvenstvu, ili svjetskom kupu ako 

je poredak u prvoj polovini;  

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim igrama (CP-ISRA) ukoliko je ostvareno unutar 

prve polovine; 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno na BISFed EP s plasmanom unutar prve polovine; 

 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

 

5.-8.  mjesto na PI s poretkom u prvoj polovini; 

 

4.-5. mjesto  na BISFed svjetskom prvenstvu ili svjetskom kupu, ukoliko je plasman 

ostvaren unutar prve polovine; 

 

2-3.  mjesto na BISFed EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve polovine; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, BISFed svjetskom prvenstvu, ili svjetskom kupu ako 

poredak nije u prvoj polovini;  
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13.-15. mjesto pojedinačno na PI, BISFed svjetskom prvenstvu, ili svjetskom kupu;  

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim igrama (CP-ISRA) ukoliko nije ostvareno 

unutar prve trećine; 

3.-6. mjesto pojedinačno na svjetskim igrama (CP-ISRA) ukoliko je ostvareno unutar 

prve trećine; 

 

4.-5.  mjesto  na BISFed svjetskom prvenstvu ili svjetskom kupu, ukoliko plasman nije 

ostvaren unutar prve polovine; 

 

6.-8. mjesto pojedinačno na BISFed EP s plasmanom unutar prve polovine; 

 

1. mjesto pojedinačno i ekipno na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji: 

 

5.-8.  mjesto na PI ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve polovine; 

 

9.   mjesto na PI,  

 

4.-5.  mjesto  na BISFed Europskom prvenstvu ukoliko nije plasman ostvaren unutar 

prve polovine; 

6.-8.  mjesto na BISFed svjetskom prvenstvu ili svjetskom kupu, ukoliko je plasman 

ostvaren unutar prve polovine;  

 

2-3.  mjesto na BISFed EP ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve polovine; 

4.  mjesto na BISFed EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve polovine; 

 

 

IV KATEGORIJA 

 

2.-3. mjesto pojedinačno i ekipno na Europskim para igrama mladih (EPYG)  

 

Nastup u sastavu reprezentacije momčadski ili pojedinačno na PI, BISFed svjetskom 

prvenstvu, BISFed europskom prvenstvu,  

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji pojedinačno ili član momčadi koja je osvojila 

naslov prvaka države; 
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DIZANJE UTEGA (POWERLIFTING) 
 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na PI; 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na IPC svjetskom prvenstvu; 

 

1.-3. mjesto pojedinačno na IPC europskom prvenstvu; 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.  mjesto pojedinačno na PI; 

 

9.-12. mjesto pojedinačno na IPC svjetskom prvenstvu ukoliko je ostvareno unutar 

prve polovine; 

 

4.-5. mjesto pojedinačno na IPC europskom prvenstvu ukoliko je ostvareno unutar 

prve polovine; 

 

1.- 2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS; INAS, IBSA,) 

ukoliko  je ostvareno unutar prve trećine. 

 

III KATEGORIJA 

 

10.   mjesto pojedinačno na PI; 

 

9.-12. mjesto pojedinačno na IPC svjetskom prvenstvu ukoliko nije ostvareno unutar 

prve polovine; 

13.-15. mjesto pojedinačno na IPC svjetskom prvenstvu ukoliko je ostvareno unutar 

prve polovine; 

 

4.-5. mjesto pojedinačno na IPC europskom prvenstvu ukoliko nije ostvareno 

unutar prve polovine; 

6.-8. mjesto pojedinačno na IPC europskom prvenstvu ukoliko je ostvareno unutar 

prve polovine; 

 

1.- 2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS; INAS, IBSA,) 

ukoliko  nije ostvareno unutar prve trećine. 

.3- 6.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS; INAS, IBSA,) 

ukoliko  je ostvareno unutar prve trećine. 
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IV KATEGORIJA 

 

Nastup u sastavu reprezentacije na PI, IPC svjetskom prvenstvu, IPC europskom 

prvenstvu; 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji pojedinačno; 
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DRESURNO JAHANJE 

 

 

I  KATEGORIJA 

 
1.-8.  mjesto pojedinačno na PI, FEI svjetskom prvenstvu, 

 

1.-3.  mjesto pojedinačno na FEI EP; 

 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 1.-4. mjesto na PI, 1.-3. mjesto na FEI 

svjetskom prvenstvu, 1. mjesto na FEI EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, FEI svjetskom prvenstvu ukoliko je ostvareno unutar 

 prve polovine, 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, IWAS) 

ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno na FEI EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve trećine; 

 

1.   mjesto pojedinačno na EP (CP-ISRA, IWAS) ukoliko je plasman ostvaren unutar 

prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI, 4.-5. Mjesto na FEI 

svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na FEI EP ukoliko je plasman 

ostvaren unutar prve polovine; 

 

 

III  KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, FEI svjetskom prvenstvu ukoliko nije ostvareno 

 unutar prve polovine, 

13.-15.  mjesto pojedinačno na PI, FEI svjetskom prvenstvu ukoliko je ostvareno 

unutar  prve polovine, 
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1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, IWAS) 

ukoliko nije ostvareno unutar prve polovine; 

 

3.-6.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, IWAS) 

ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno na FEI EP ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve 

polovine; 

6.-8.  mjesto pojedinačno na FEI EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

 

1.   mjesto pojedinačno na EP (CP-ISRA, IWAS) ukoliko plasman nije ostvaren 

unutar prve polovine; 

2.-3.  mjesto pojedinačno na EP (CP-ISRA, IWAS) ukoliko je ostvareno unutar prve 

polovine; 

 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI, 4.-5. mjesto na FEI 

svjetskom prvenstvu ukoliko plasman  nije ostvaren unutar prve polovine; 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 9. mjesto na PI, 6.-8. mjesto na FEI 

svjetskom prvenstvu ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na FEI EP ukoliko plasman 

nije ostvaren unutar prve polovine; 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 4. mjesto na FEI EP ukoliko je plasman 

ostvaren unutar prve polovine; 

 

 

IV  KATEGORIJA 

 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

2.-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno i momčadski na PI, FEI svjetskom 

prvenstvu; 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno i momčadski na svjetskim prvenstvima i 

igrama (CP-ISRA, IWAS); 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno i momčadski na FEI EP; 
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Državni prvak u seniorskoj konkurenciji pojedinačno; 
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GOALBALL 
 

 

I  KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

 

1.-8. mjesto na PI,  

1.-8. mjesto na IBSA svjetskom prvenstvu; 

1.-3. mjesto na IBSA EP  

 

 

II  KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

 

9.-10.  mjesto na PI,  

9.-10.  mjesto na IBSA svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

4.-5.  mjesto na IBSA EP; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

 

11. mjesto na PI, , 

9.-10.  mjesto na IBSA svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve 

polovine; 

11.-12. mjesto na IBSA svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

6.-8.  mjesto na IBSA EP; 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

IV KATEGORIJA 

 

2.-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja nastupi na PI, IBSA svjetskom prvenstvu, na 

IBSA EP; 

 

Član momčadi koja je Državni prvak u seniorskoj konkurenciji; 
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JEDRENJE 
 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno ili momčadski na PI; 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno ili momčadski na IFDS svjetskom prvenstvu; 

 

1.-3.  mjesto pojedinačno ili momčadski na IFDS europskom prvenstvu; 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-10.  mjesto pojedinačno ili momčadski na PI; 

 

9.-10.  mjesto pojedinačno ili momčadski na IFDS svjetskom prvenstvu ukoliko je 

 plasman unutar prve polovine; 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno ili momčadski na IFDS europskom prvenstvu 

ukoliko je  plasman unutar prve polovine; 

 

III KATEGORIJA 

 

11.-12.  mjesto pojedinačno ili momčadski na PI; 

 

9.-10.  mjesto pojedinačno ili momčadski na IFDS svjetskom prvenstvu ukoliko 

 plasman  nije unutar prve polovine; 

11.-12.  mjesto pojedinačno ili momčadski na IFDS svjetskom prvenstvu ukoliko 

je  plasman unutar prve polovine; 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno ili momčadski na IFDS europskom prvenstvu 

ukoliko nije  plasman unutar prve polovine; 

6.-8.  mjesto pojedinačno ili momčadski na IFDS europskom prvenstvu 

ukoliko je  plasman unutar prve polovine, 

 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

IV KATEGORIJA 

 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

2-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 
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Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno ili momčadski na PI, IFDS svjetskom 

prvenstvu, IFDS europskom prvenstvu; 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji pojedinačno ili u sastavu momčadi koja je 

osvojila naslov državnog prvaka; 
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JUDO  
 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na PI,  

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na IBSA Svjetskom prvenstvu  

 

1-3 mjesto pojedinačno na IBSA Europskom prvenstvu; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 1- 4 mjesto na PI, 1-3 mjesto na 

IBSA Svjetskom prvenstvu, 1. mjesto na IBSA EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, ukoliko je ostvareno unutar prve polovine, 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na IBSA Svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno unutar 

prve polovine; 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

4.-8.  mjesto pojedinačno na IBSA EP ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

1. mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

unutar prve trećine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI, 4.-5. mjesto na IBSA 

Svjetskom prvenstvu ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na IBSA EP ukoliko je 

ostvareno unutar prve polovine; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, ukoliko nije ostvareno unutar prve polovine, 

13.-15.  mjesto pojedinačno na PI ukoliko je ostvareno unutar prve polovine, 
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9.-12.  mjesto pojedinačno na IBSA svjetskom prvenstvu, ukoliko  nije ostvareno 

unutar prve polovine 

13.-15.  mjesto pojedinačno na IBSA svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno 

unutar prve polovine, 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS)ukoliko nije ostvareno unutar prve trećine; 

3.-6.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

1. mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko nije ostvareno 

unutar prve trećine; 

2.-3.  mjesto pojedinačno na IBSA EP ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

4.-8.  mjesto pojedinačno na IBSA EP ukoliko nije ostvareno unutar prve polovine; 

9.  mjesto pojedinačno na IBSA EP ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI, 4.-5. Mjesto na IBSA 

Svjetskom prvenstvu ukoliko nije ostvareno unutar prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 9. mjesto na PI, 6-8 mjesto na IBSA 

Svjetskom prvenstvu, 4. mjesto na IBSA/INAS EP ukoliko je ostvareno unutar prve 

polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na EP ukoliko nije ostvareno 

unutar prve polovine; 

 

 

IV KATEGORIJA 

 

2-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno ili momčadski na PI, IBSA/INAS 

svjetskom prvenstvu, 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno ili momčadski na svjetskim prvenstvima 

i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS); 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno ili momčadski na  IBSA SP, EP; 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji; 
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KANU 
 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno ili momčadski na PI; 

1.-8.  mjesto pojedinačno ili momčadski na ICF svjetskom prvenstvu; 

 

 

II    KATEGORIJA 

 

9.-10. mjesto pojedinačno ili momčadski na PI; 

9.-10. mjesto pojedinačno ili momčadski na ICF svjetskom prvenstvu ukoliko je 

  plasman unutar prve polovine, 

 

 

III    KATEGORIJA 

 

11.  mjesto pojedinačno ili momčadski na PI; 

9.-10. mjesto pojedinačno ili momčadski na ICF svjetskom prvenstvu ukoliko 

  plasman nije unutar prve polovine, 

11.  mjesto pojedinačno ili momčadski na ICF svjetskom prvenstvu ukoliko je 

  plasman unutar prve polovine; 

 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

IV   KATEGORIJA 

 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

2-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno ili momčadski na PI, ICF svjetskom 

prvenstvu; 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji pojedinačno ili u sastavu momčadi koja je 

osvojila državno prvenstvo; 
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KARATE 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na WKF Svjetskom prvenstvu; 

1.  mjesto pojedinačno na WKF EP;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

1.-2. mjesto na WKF Svjetskom prvenstvu; 

1. mjesto na  WKF Europskom prvenstvu; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

3.-4.  mjesto pojedinačno na WFK Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

 unutar prve polovine; 

2.-3.  mjesto pojedinačno na WKF Europskom ukoliko je plasman ostvaren unutar 

prve  polovine;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

3.-4. mjesto na WKF Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

2.-3.  mjesto na WKF Europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

3.-4.  mjesto pojedinačno na WKF Svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije 

ostvaren  unutar prve polovine; 

5.-6.  mjesto pojedinačno na WKF Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

unutar prve trećine; 

 

2.-3.  mjesto pojedinačno na  WKF EP ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve 

 polovine;  

4.-5.  mjesto pojedinačno na WKF EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

trećine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

3-4. mjesto na WKF Svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren unutar 

prve polovine; 
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5. mjesto na WKF Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

trećine; 

 

2.-3.  mjesto na WKF Europskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren unutar 

prve polovine; 

4.-5. mjesto na WKF Europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

trećine; 

 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

IV KATEGORIJA 

 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

2-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja nastupi na WKF Svjetskom prvenstvu, ili na WKF 

Europskom prvenstvu; 

Državni prvak pojedinačno, ili član momčadi koja je Državni prvak u seniorskoj 

konkurenciji; 
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KOŠARKA U KOLICIMA 
 

I KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji: 

 

1.-8.  mjesto na PI, IPC-IWBF svjetskom prvenstvu, 

 

1.-3.  mjesto na, IPC-IWBF EP; 

 

II KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

 

9.-10.  mjesto na PI, IPC-IWBF svjetskom prvenstvu, 

 

1.-2.  mjesto na svjetskim prvenstvima i igrama IWAS ukoliko je plasman ostvaren 

unutar prve polovine; 

 

4.-5.  mjesto na, IPC-IWBF EP; 

 

III KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

 

11.  mjesto na PI, IPC-IWBF svjetskom prvenstvu, 

 

1.-2.  mjesto na svjetskim prvenstvima i igrama IWAS ukoliko plasman nije ostvaren 

unutar prve polovine; 

3.-4.  mjesto na svjetskim prvenstvima i igrama IWAS ukoliko je plasman ostvaren 

unutar prve polovine; 

 

6.-8.    mjesto na IPC-IWBF EP; 

 

1. mjesto osvojeno na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

1. mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

 

IV KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja nastupi na PI, IPC-IWBF svjetskom prvenstvu,  

IPC-IWBF europskom prvenstvu, IWAS Games; 
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2.-3. mjesto osvojeno na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

2.-3. mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

  

Nastup u sastavu momčadi koja je u seniorskoj konkurenciji ostvarila plasman u 

Hrvatskoj ligi košarke u kolicima1.-3. mjesto, ukoliko je plasman unutar 50 % ekipa ; 

Nastup u sastavu momčadi koja je u seniorskoj konkurenciji ostvarila plasman na 

Kupu Hrvatske u košarci u kolicima -1. do 3. mjesto, ukoliko je plasman unutar 50 % 

ekipa. 
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KUGLANJE 
 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-4.  mjesto pojedinačno na IBSA svjetskom prvenstvu; 

1.-3.  mjesto pojedinačno na IBSA EP;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

1.-3.  mjesto na IBSA svjetskom prvenstvu; 

1.-2.  mjesto na IBSA europskom prvenstvu; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

5.-6.  mjesto pojedinačno na IBSA svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

 unutar prve polovine; 

4.-5.  mjesto pojedinačno na IBSA EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

4.  mjesto na IBSA svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

3.  mjesto na IBSA europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

5.-6.  mjesto pojedinačno na IBSA svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije 

ostvaren  unutar prve polovine; 

7.-8.  mjesto pojedinačno na IBSA svjetskom prvenstvu; 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno na IBSA EP ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve 

 polovine;  

6.-7.  mjesto pojedinačno na IBSA EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

4.  mjesto na IBSA svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve 

polovine; 

5.-6 mjesto na IBSA svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 
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3.  mjesto na IBSA europskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren unutar 

prve polovine; 

4.-5. mjesto na IBSA europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

 

 

IV KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja nastupi na IBSA svjetskom prvenstvu, na IBSA 

EP. 

Državni prvak pojedinačno, ili nastup u sastavu momčadi koja je u seniorskoj 

konkurenciji 1. Lige ostvarila plasman 1.-3. mjesto, ukoliko je plasman unutar 50 % 

ekipa ; 
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OBARANJE RUKU 
 

I KATEGORIJA 

1.-2. mjesto pojedinačno na WAF Svjetskom prvenstvu 

1. mjesto pojedinačno na WAF Europskom prvenstvu 

 

II KATEGORIJA 

3.-4. mjesto pojedinačno na WAF Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

 unutar prve polovine; 

2.-3. mjesto pojedinačno na WAF Europskom prvenstvu ukoliko je plasman 

ostvaren  unutar  prve polovine; 

1. mjesto pojedinačno na WAF Svjetskom kupu ukoliko je ostvareno unutar prve 

 trećine 

 

1.-2. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko je 

 ostvareno unutar prve trećine 

1. mjesto pojedinačno na europskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko je 

 ostvareno unutar prve trećine 

 

III KATEGORIJA 

3.-4. mjesto pojedinačno na WAF Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman nije 

 ostvaren unutar prve polovine; 

2.-3. mjesto pojedinačno na WAF Europskom prvenstvu ukoliko je plasman  nije 

 ostvaren unutar prve polovine; 

5.-6. mjesto pojedinačno na  WAF Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

 unutar prve trećine; 

4.-5.  mjesto pojedinačno na WAF Europskom prvenstvu ukoliko je plasman 

ostvaren  unutar prve trećine; 

2. mjesto pojedinačno na  WAF Svjetskom kupu ukoliko je ostvareno unutar prve 

 trećine 

 

1.-2. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko nije 

 ostvareno unutar prve trećine 

1. mjesto pojedinačno na europskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko nije 

 ostvareno unutar prve trećine 

3.-6. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko je 

 ostvareno unutar prve trećine 

2.-3. mjesto pojedinačno na europskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko je 

 ostvareno unutar prve polovine. 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

IV KATEGORIJA 



KRITERIJI KATEGORIZACIJE SPORTAŠA S INVALIDITETOM - HPO 

ČISTOPIS – NAKON IZVRŠNOG ODBORA 20.12.2018. 

 31 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

1. mjesto pojedinačno na prvenstvu Hrvatske ukoliko je ostvareno unutar prve petine 

Sudjelovanje na WTF Svjetskom prvenstvu ili na  WTF Europskom prvenstvu; 
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PARA NORDIJSKO SKIJANJE 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na PI, Para nordijskom skijaškom  Svjetskom prvenstvu,  

 

1.-8.  mjesto u ukupnom plasmanu Para nordijskog skijaškog Svjetskog kupa u 

pojedinoj  disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

1.-5.  mjesto pojedinačno na jednoj od utrka Para nordijskog skijaškog Svjetskog 

kupa, 

 

1.-5.  mjesto pojedinačno na Para nordijskog skijaškog EP, 

 

1.-5.  mjesto u ukupnom plasmanu Para nordijskog skijaškog Europskog kupa u 

pojedinoj disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

1.-3.  mjesto na jednoj od utrka Para nordijskog skijaškog Europskog kupa, 

 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 1-4 mjesto na PI, 1-3 mjesto na Para 

nordijskom skijaškom svjetskom prvenstvu, 1. mjesto na Para nordijskom skijaškom  

EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9-12  mjesto pojedinačno na PI, Para nordijskom skijaškom  svjetskom prvenstvu,  

 

9.-12.  mjesto pojedinačno u ukupnom plasmanu Para nordijskog skijaškog Svjetskog 

 kupa u pojedinoj disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na jednoj od utrka Para nordijskog skijaškog Svjetskog 

kupa, 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko je ostvareno unutar prve trećine, 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na Para nordijskog skijaškog  EP; 

 

6.-8.  mjesto u ukupnom plasmanu Para nordijskog skijaškog Europskog kupa u 

 pojedinoj disciplini ili sveukupnoj listi; 
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4.-5.  mjesto na jednoj od utrka Para nordijskog skijaškog Europskog kupa, 

 

1.     mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

unutar prve trećine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5-8 mjesto na PI, 4-5. mjesto na Para 

nordijskom skijaškom  svjetskom prvenstvu, 2-3. mjesto na Para nordijskom 

skijaškom  EP; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

13.-15. mjesto pojedinačno na PI, Para nordijskom skijaškom  svjetskom prvenstvu, 

 

13.-15.  mjesto pojedinačno u ukupnom plasmanu Para nordijskog skijaškog 

Svjetskog  kupa u pojedinoj disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

9.-12. mjesto pojedinačno na jednoj od utrka Para nordijskog skijaškog Svjetskog 

kupa, 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko nije ostvareno unutar prve trećine, 

3.-6.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS)  ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na Para nordijskom skijaškom  EP; 

 

9.-12.  mjesto u ukupnom plasmanu Para nordijskog skijaškog Europskog kupa u 

 pojedinoj disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

6.-9.  mjesto na jednoj od utrka Para nordijskog skijaškog Europskog kupa, 

 

1. mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko nije ostvareno 

unutar prve trećine; 

2.-3. mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

unutar prve trećine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 9. mjesto na PI, 6.-8. mjesto na Para 

nordijskom skijaškom  svjetskom prvenstvu,  

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 4. mjesto na Para nordijskom 

skijaškom  EP s plasmanom unutar prve trećine; 
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IV KATEGORIJA 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na PI, Para nordijskom skijaškom  

svjetskom prvenstvu, ili Svjetskom kupu, ili Europskom prvenstvu ili Europskom kupu; 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama 

(IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS); 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji; 
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PARA SNOWBOARD 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na PI, Para snowboard  svjetskom prvenstvu,  

 

1.-8.  mjesto u ukupnom plasmanu Para snowboard Svjetskog kupa u pojedinoj 

 disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

1.-5.  mjesto pojedinačno na jednoj od utrka Para snowboard Svjetskog kupa, 

 

1.-5.  mjesto pojedinačno na Para snowboard EP, 

 

1.-5.  mjesto u ukupnom plasmanu Para snowboard Europskog kupa u pojedinoj 

disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

1.-3.  mjesto na jednoj od utrka Para snowboard Europskog kupa, 

 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 1-4 mjesto na PI, 1-3 mjesto na Para 

snowboard svjetskom prvenstvu, 1. mjesto na Para snowboard  EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9-12  mjesto pojedinačno na PI, Para snowboard svjetskom prvenstvu,  

 

9.-12.  mjesto pojedinačno u ukupnom plasmanu Para snowboard Svjetskog kupa u 

 pojedinoj disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na jednoj od utrka Para snowboard Svjetskog kupa, 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko je ostvareno unutar prve trećine, 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na Para snowboard C EP; 

 

6.-8.  mjesto u ukupnom plasmanu Para snowboard Europskog kupa u pojedinoj 

 disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

4.-5.  mjesto na jednoj od utrka Para snowboard Europskog kupa, 
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1.     mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

unutar prve trećine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5-8 mjesto na PI, 4-5. mjesto na Para 

snowboard svjetskom prvenstvu, 2-3. mjesto na Para snowboard EP; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

13.-15. mjesto pojedinačno na PI, Para snowboard svjetskom prvenstvu, 

 

13.-15.  mjesto pojedinačno u ukupnom plasmanu Para snowboard Svjetskog 

kupa u  pojedinoj disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

9.-12. mjesto pojedinačno na jednoj od utrka Para snowboard Svjetskog kupa, 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS) ukoliko nije ostvareno unutar prve trećine, 

3.-6.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS)  ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na Para snowboard EP; 

 

9.-12.  mjesto u ukupnom plasmanu Para snowboard Europskog kupa u pojedinoj 

 disciplini ili sveukupnoj listi; 

 

6.-9.  mjesto na jednoj od utrka Para snowboard Europskog kupa, 

 

1. mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko nije ostvareno 

unutar prve trećine; 

2.-3. mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

unutar prve trećine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 9. mjesto na PI, 6.-8. mjesto na Para 

snowboard svjetskom prvenstvu,  

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 4. mjesto na Para snowboard EP s 

plasmanom unutar prve trećine; 

 

 

IV KATEGORIJA 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na PI, Para snowboard svjetskom 

prvenstvu, ili Svjetskom kupu, ili Europskom prvenstvu ili Europskom kupu; 
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Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama 

(IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS); 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji; 
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PLIVANJE 

 

I  KATEGORIJA 

 
1-8.  mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu, 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na završnoj godišnjoj rang listi IPC-Swimming-a u 

paraolimpijskim disciplinama i kategorijama, a plasman mora biti unutar 50% 

boljih natjecatelja; 

 

1.-3.  mjesto pojedinačno na IPC EP; 

 

1.-8.  mjesto ukupnog poretka na Svjetskoj seriji WPS(world para swimming) 

1. mjesto u MD klasi na natjecanju svjetske serije WPS 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 1.-4. mjesto na PI, 1.-3. mjesto na 

IPC svjetskom prvenstvu, 1. mjesto na IPC EP 

 

1. mjesto pojedinačno na Mediteranskim igrama 

 

Isplivan i registrirani Svjetski i Europski rekord u paraolimpijskoj disciplini; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu, a plasman je unutar prve 

 polovine; 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na završnoj godišnjoj rang listi IPC-Swimming-a listi u 

paraolimpijskim disciplinama i kategorijama ukoliko plasman nije unutar 50% 

natjecatelja; 

9.-12.  mjesto pojedinačno na završnoj godišnjoj rang listi IPC-Swimming-a u 

paraolimpijskim disciplinama i kategorijama, a plasman mora biti unutar 50% 

boljih natjecatelja;  

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS)  ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno na IPC EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 
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1.   mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

 unutar prve trećine; 

 

9.-12.  mjesto ukupnog poretka na Svjetskoj seriji WPS(world para swimming) 

2.-3. mjesto u MD klasi na natjecanju svjetske serije WPS 

 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI, 4.-5. mjesto na IPC 

svjetskom prvenstvu s plasmanom u prvoj polovini; 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na  IPC EP ukoliko je 

plasman ostvaren unutar prve polovine; 

 

2. mjesto na Mediteranskim igrama 

 

III  KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu ukoliko  plasman nije 

unutar  prve polovine; 

13.-15.  mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu, 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na završnoj godišnjoj rang listi IPC-Swimming-a u 

paraolimpijskim disciplinama i kategorijama, a plasman nije unutar 50% boljih 

natjecatelja;  

13.-15. mjesto pojedinačno na završnoj godišnjoj rang listi IPC-Swimming-a u 

paraolimpijskim disciplinama i kategorijama, a plasman je unutar 50% boljih 

natjecatelja; 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS)  ukoliko nije ostvareno unutar prve trećine; 

3.-6  mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IBSA, CP-ISRA, IWAS, 

INAS)  ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno na IPC EP ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve 

polovine; 

6.-8.  mjesto pojedinačno na IPC EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

 

1.   mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko nije ostvareno 

 unutar prve trećine; 

2.-3.   mjesto pojedinačno na EP (IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

 unutar prve polovine; 

 

13.-16.  mjesto ukupnog poretka na Svjetskoj seriji WPS(world para swimming) 
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1.-3. mjesto u klasi na natjecanju svjetske serije WPS 

 

Isplivan i registrirani Svjetski ili Europski rekord u neparaolimpijskoj disciplini; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji koja osvoji 5.-8. mjesto na PI ukoliko 

rezultat nije unutar prve polovine, te 9. mjesto na PI, 4.-5. mjesto na IPC svjetskom 

prvenstvu ukoliko plaman nije u prvoj polovini,5.-8. mjesto na IPC svjetskom 

prvenstvu;  2.-3. mjesto na  IPC EP ukoliko  plasman nije ostvaren unutar prve 

polovine; 4. mjesto na EP unutar prve polovine; 

 

3.  mjesto na Mediteranskim igrama; 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

1.  mjesto u MD poretku na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

IV  KATEGORIJA 

 

17.-24.  mjesto ukupnog poretka na Svjetskoj seriji WPS (world para swimming) 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na PI, IPC EP, SP; 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama 

(IBSA, CP-ISRA, IWAS, INAS); 

Plasman na svjetskoj rang listi;  

2.-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

2.-3.  mjesto u MD poretku na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji pojedinačno ili nastup u sastavu momčadi 

koja osvoji naslov prvaka države; 
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RIBOLOV 

 
I  KATEGORIJA 

 

1.-4.  mjesto pojedinačno na CIPS/FIPSed Svjetskom prvenstvu; 

1.-3.  mjesto pojedinačno na CIPS/FIPSed EP;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

1.-3.  mjesto na CIPS/FIPSed Svjetskom prvenstvu; 

1.-2.  mjesto na CIPS/FIPSed Europskom prvenstvu; 

 

II  KATEGORIJA 

 

5.-6.  mjesto pojedinačno na CIPS/FIPSed Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman 

 ostvaren unutar prve polovine; 

4.-5.  mjesto pojedinačno na CIPS/FIPSed Europskom ukoliko je plasman ostvaren 

unutar  prve polovine;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

4.  mjesto na CIPS/FIPSed Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

unutar prve polovine; 

3.  mjesto na CIPS/FIPSed Europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

unutar prve polovine; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

5.-6.  mjesto pojedinačno na CIPS/FIPSed Svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije 

 ostvaren unutar prve polovine; 

7.-8.  mjesto pojedinačno na CIPS/FIPSed Svjetskom prvenstvu; 

4.-5.  mjesto pojedinačno na CIPS/FIPSed EP ukoliko plasman nije ostvaren unutar 

prve  polovine;  

6.-7.  mjesto pojedinačno na CIPS/FIPSed EP ukoliko je plasman ostvaren unutar 

prve  polovine;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

4.  mjesto na CIPS/FIPSed Svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren 

unutar prve polovine; 

5.-6 mjesto na CIPS/FIPSed Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

unutar prve polovine; 

3.  mjesto na CIPS/FIPSed Europskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren 

unutar prve polovine; 
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4.-5. mjesto na CIPS/FIPSed Europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

unutar prve polovine; 

 

 

IV KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja nastupi na CIPS/FIPSed Svjetskom prvenstvu,ili 

na Europskom prvenstvu; 

Državni prvak pojedinačno, ili član momčadi koja je Državni prvak u seniorskoj 

konkurenciji; 
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SJEDEĆA ODBOJKA 
 

 

I  KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

 

1-8. mjesto na PI, WPV Svjetskom prvenstvu, 

 

1.-3. mjesto na PVE EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

 

9-10. mjesto na PI, WPV Svjetskom prvenstvu, 

 

4.-5. mjesto na PVE EP a plasman mora biti unutar prve polovine; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

 

11. mjesto na PI, WPV Svjetskom prvenstvu, 

 

4.-5. mjesto na PVE EP a plasman nije unutar prve polovine; 

6.-8. mjesto na PVE EP; 

 

1. mjesto na PVE Subzonalnom Europskom prvenstvu 

 

1. mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

IV KATEGORIJA 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja nastupi na PI, WPV Svjetskom prvenstvu, 

PVE EP;  PVE Subzonalnom Europskom prvenstvu 

 

2.-3. mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 
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Nastup u sastavu momčadi koja je u seniorskoj konkurenciji ostvarila plasman u 

Hrvatskoj ligi sjedeće odbojke (HLSO) 1.-3. mjesto, ukoliko je plasman unutar 50 % 

ekipa ; 

Nastup u sastavu momčadi koja je u seniorskoj konkurenciji ostvarila plasman na 

Kupu Hrvatske u sjedećoj odbojci -1. do 3. mjesto, ukoliko je plasman unutar 50 % 

ekipa.
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STOLNI TENIS 

 
I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na PI, ITTF PTT Svjetskom prvenstvu, 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na ITTF PTT EP  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji  

1.-4. mjesto na PI,  

1.-3. mjesto na ITTF PTT IPC Svjetskom prvenstvu,  

1. mjesto na ITTF PTT EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-16.  mjesto pojedinačno na PI, ITTF PTT Svjetskom prvenstvu, 

 

1.-2. mjesto pojedinačno i momčadski na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, 

IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

3.-4.  mjesto pojedinačno na ITTF PTT EP; 

 

1.   mjesto pojedinačno i momčadski na EP (CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je 

ostvareno unutar prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

5.-8. mjesto na PI, 

4.-8. mjesto na ITTF PTT Svjetskom prvenstvu; 

2.-3. mjesto na ITTF PTT EP; 

 

 

III  KATEGORIJA 

 

17.-24. mjesto pojedinačno na PI, ITTF PTT Svjetskom prvenstvu,  

 

1.-2. mjesto pojedinačno i momčadski na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, 

IWAS, INAS) ukoliko nije ostvareno unutar prve trećine; 

3.-6.  mjesto pojedinačno i momčadski na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, 

IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

5-8.    mjesto pojedinačno na ITTF PTT EP  
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1.   mjesto pojedinačno i momčadski na EP (CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko nije 

 ostvareno unutar prve polovine 

2.-3.  mjesto pojedinačno i momčadski na EP (CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je 

ostvareno unutar prve polovine; 

 

1. mjesto pojedinačno i ekipno na Europskim para igrama mladih (EPYG)  

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji  

9.-16. mjesto na PI,  

9.-16. mjesto na ITTF PTT Svjetskom prvenstvu;  

4.-8. mjesto na ITTF PTT Europskom prvenstvu; 

 

 

IV  KATEGORIJA 

 

 

2.-3. mjesto pojedinačno i ekipno na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno ili ekipno na PI, ITTF PTT Svjetskom 

prvenstvu, ITTF PTT Europskom prvenstvu. 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno ili ekipno na svjetskim prvenstvima i 

igrama (CP-ISRA, IWAS, INAS); 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji pojedinačno, ili član momčadi koja je Državni 

prvak u seniorskoj konkurenciji; 
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STRELJAŠTVO 

 
I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno na PI, IPC Svjetskom prvenstvu, 

 

1.-3.  mjesto pojedinačno na IPC EP; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 1.-4. mjesto na PI, 1.-3. mjesto na 

IPC svjetskom prvenstvu, 1. mjesto na IPC EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, IPC svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno 

unutar prve polovine; 

 

1.-2. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko je 

ostvareno unutar prve trećine. 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno na IPC EP; 

 

1.   mjesto pojedinačno na EP (IWAS) ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI, 4.-5. mjesto na IPC 

Svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na IPC EP ukoliko je 

ostvareno unutar prve polovine; 

 

III  KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na PI, IPC Svjetskom prvenstvu, ukoliko nije ostvareno 

unutar prve polovine; 

13.-15. mjesto pojedinačno na PI, IPC Svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno 

unutar prve polovine 

 

1.-2. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko nije 

 ostvareno unutar prve trećine 

3. -6. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko nije 

ostvareno unutar prve polovine; 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na IPC EP ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 



KRITERIJI KATEGORIZACIJE SPORTAŠA S INVALIDITETOM - HPO 

ČISTOPIS – NAKON IZVRŠNOG ODBORA 20.12.2018. 

 48 

1.   mjesto pojedinačno na EP (IWAS) ukoliko nije ostvareno unutar prve polovine; 

2.-3.   mjesto pojedinačno na EP (IWAS) ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI ukoliko nije ostvareno 

unutar prve polovine, 9. mjesto na PI, 4.-5. mjesto na IPC Svjetskom prvenstvu, 

ukoliko nije ostvareno unutar prve polovine; 6.-8. mjesto na IPC Svjetskom prvenstvu 

ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

  

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na IPC EP ukoliko nije 

ostvareno unutar prve polovine; 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 4. mjesto na IPC EP ukoliko je plasman u 

prvoj polovini; 

 

 

IV  KATEGORIJA 

 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

2-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na PI, IPC Svjetskom prvenstvu, IPC 

Europskom prvenstvu; 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama 

(IWAS); 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji ili član momčadi koja je Državni prvak u 

seniorskoj konkurenciji; 
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STRELIČARSTVO 

 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8. mjesto pojedinačno na PI, WA Svjetskom prvenstvu, 

 

1.-3. mjesto pojedinačno na WA EP; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 1.-4. mjesto na PI, 1.-3. mjesto na 

WA Svjetskom prvenstvu, 1. mjesto na WA EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-12. mjesto pojedinačno na PI, WA Svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno 

unutar prve polovine; 

 

4.-5. mjesto pojedinačno na WA EP; 

 

1.-2. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko je 

ostvareno unutar prve trećine. 

 

1.   mjesto pojedinačno na EP (IWAS) ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 5.-8. mjesto na PI, 4.-5. mjesto na WA 

Svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na WA EP ukoliko je 

ostvareno unutar prve polovine; 

 

 

III  KATEGORIJA 

 

9.-12. mjesto pojedinačno na PI, WA Svjetskom prvenstvu, ukoliko nije ostvareno 

unutar  prve polovine; 

13.-15. mjesto pojedinačno na PI, WA Svjetskom prvenstvu, ukoliko je ostvareno 

unutar  prve polovine. 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na WA EP ukoliko je ostvareno unutar prve polovine;  

 

1.-2. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko nije 

 ostvareno unutar prve trećine 
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3.-6. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS) ukoliko je 

ostvareno  unutar prve trećine 

 

1.   mjesto pojedinačno na EP (IWAS) ukoliko nije ostvareno unutar prve polovine; 

2.-3.   mjesto pojedinačno na EP (IWAS) ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 9. mjesto na PI,  

 

4.-5. mjesto na WA Svjetskom prvenstvu, ukoliko nije ostvareno unutar prve polovine; 

6.-8. mjesto na WA Svjetskom prvenstvu ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na WA EP ukoliko nije 

ostvareno unutar prve polovine 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 4. mjesto na WA EP ukoliko je plasman u 

prvoj polovini; 

 

 

IV  KATEGORIJA 

 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

2-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Nastup u sastavu reprezentacije ili pojedinačno na PI, WA Svjetskom prvenstvu, WA 

Europskom prvenstvu; 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji ili član momčadi koja je Državni prvak u 

seniorskoj konkurenciji; 
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ŠAH 

 

 

I  KATEGORIJA 

 
1.-8.  mjesto pojedinačno na, IPCA, IBCA Svjetskom prvenstvu, 

 

1.-3.  mjesto pojedinačno na IPCA, IBCA EP; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji 1.-3. mjesto na IPCA, IBCA svjetskom 

prvenstvu, 1. mjesto na IPCA, IBCA EP; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-12.  mjesto pojedinačno na IPCA, IBCA svjetskom prvenstvu, 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno na IPCA, IBCA EP; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 4.-8. mjesto na IPCA, IBCA svjetskom 

prvenstvu,  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na IPCA, IBCA EP ukoliko je 

plasman u prvoj polovini. 

 

 

III  KATEGORIJA 

 

13.-15.  mjesto pojedinačno na IPCA, IBCA svjetskom prvenstvu, 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na IPCA, IBCA EP; 

 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 9. mjesto na IPCA, IBCA svjetskom 

prvenstvu,  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 2.-3. mjesto na IPCA, IBCA EP ukoliko 

plasman nije u prvoj polovini, 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji  4. mjesto na IPCA, IBCA EP ukoliko je 

plasman u prvoj polovini; 

 

 

IV  KATEGORIJA 
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Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na IPCA ili IBCA svjetskom ili 

europskom prvenstvu, 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji ili član momčadi koja osvoji naslov prvaka 

države. 
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TAEKWONDO 

 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na WTF Svjetskom prvenstvu; 

1.  mjesto pojedinačno na WTF EP;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

1.  mjesto na WTF Svjetskom prvenstvu; 

1.-2.  mjesto na WTF Europskom prvenstvu; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

3.-4.  mjesto pojedinačno na WTF Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

 unutar prve polovine; 

2.-3.  mjesto pojedinačno na WTF Europskom ukoliko je plasman ostvaren unutar 

prve  polovine;  

 

1.-2. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS, INAS, CP-ISRA) 

ukoliko je ostvareno unutar prve trećine. 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

2-3. mjesto na WTF svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

3.  mjesto na WTF europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

 

 

III KATEGORIJA 

 

3.-4.  mjesto pojedinačno na WTF svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije 

ostvaren  unutar prve polovine; 

5.-6.  mjesto pojedinačno na WTF svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

unutar prve trećine; 

2.-3.  mjesto pojedinačno na WTF EP ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve 

 polovine;  

4.-5.  mjesto pojedinačno na WTF EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

trećine; 

 

1.-2. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS, INAS, CP-ISRA) 

ukoliko nije ostvareno unutar prve trećine. 
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3.-6. mjesto pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (IWAS, INAS, CP-ISRA) 

ukoliko je ostvareno unutar prve trećine. 

 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

1.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

2-3. mjesto na WTF svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve 

polovine; 

4. mjesto na WTF svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

trećine; 

3.  mjesto na WTF europskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren unutar 

prve polovine; 

4.-5. mjesto na WTF europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

trećine; 

 

 

IV KATEGORIJA 

 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

2-3.  mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja nastupi na WTF svjetskom prvenstvu, ili na WTF 

Europskom prvenstvu; 

Državni prvak pojedinačno, ili član momčadi koja je Državni prvak u seniorskoj 

konkurenciji; 
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TENIS U KOLICIMA/TENIS 

 

 

I  KATEGORIJA 

 
1.-8.  mjesto pojedinačno na PI, ITFW Svjetskom prvenstvu (masters), 

 

 

1.-3.  mjesto pojedinačno na ITFW EP; 

 

plasman do 30. mjesta pojedinačno na zaključnoj godišnjoj ITFW svjetskoj rang listi 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja osvoji: 

 

1.-8.  mjesto na PI, Invicare World Team Cup-u; 

 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-16.  mjesto pojedinačno na PI, ITFW svjetskom prvenstvu (masters), 

 

1.-2  mjesto pojedinačno i ekipno na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, 

IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno unutar prve trećine; 

 

4.-5.  mjesto pojedinačno na ITFW EP; 

 

1.  mjesto pojedinačno i ekipno na EP (CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

unutar prve polovine; 

 

Plasman na 31.- 60. mjesto pojedinačno na zaključnoj godišnjoj ITFW svjetskoj rang 

listi, 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

 

9.-16.  mjesto na PI, Invicare World Team Cup-u ukoliko je poredak unutar prve 

polovine; 

 

 

III  KATEGORIJA 

 

17.-32.  mjesto pojedinačno na PI; 

 



KRITERIJI KATEGORIZACIJE SPORTAŠA S INVALIDITETOM - HPO 

ČISTOPIS – NAKON IZVRŠNOG ODBORA 20.12.2018. 

 56 

1.-2  mjesto pojedinačno i ekipno na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, 

IWAS, INAS) ukoliko nije ostvareno unutar prve trećine; 

3.-6.  mjesto pojedinačno i ekipno na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-ISRA, 

IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno unutar prve polovine; 

 

6.-8.  mjesto pojedinačno na ITFW EP; 

 

1.  mjesto pojedinačno i ekipno na EP (CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko nije 

ostvareno unutar prve polovine; 

2.-3..  mjesto pojedinačno i ekipno na EP (CP-ISRA, IWAS, INAS) ukoliko je ostvareno 

unutar prve polovine; 

 

Plasman na 61.- 80. mjesto pojedinačno na zaključnoj godišnjoj ITFW svjetskoj rang 

listi, 

 

1. mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG). 

1.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

 

 

9.-16.  mjesto na PI, Invicare World Team Cup-u ukoliko poredak nije unutar prve 

polovine; 

17.-21. mjesto na Invicare World Team Cup-u ukoliko je poredak unutar prve 

polovine; 

 

 

IV  KATEGORIJA 

 

2.-3. mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG). 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na PI, IWTF Masters 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno na svjetskim prvenstvima i igrama (CP-

ISRA, IWAS, INAS); 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj momčadi koja nastupi na Invacare World Team Cup-u;  

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji pojedinačno ili nastup u sastavu momčadi 

koja je u seniorskoj konkurenciji ostvarila plasman u Hrvatskoj ligi 1.-3. mjesto, 

ukoliko je plasman unutar 50 % ekipa ; 
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TRIATLON 

 
I  KATEGORIJA 

 

1.-2.  mjesto pojedinačno na ITU Svjetskom prvenstvu; 

1. mjesto pojedinačno na ITU EP;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

1.-2  mjesto na ITU Svjetskom prvenstvu; 

1. mjesto na ITU Europskom prvenstvu; 

 

II  KATEGORIJA 

 

3.-4.  mjesto pojedinačno na ITU Svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

 unutar prve polovine; 

2.-3.  mjesto pojedinačno na ITU Europskom ukoliko je plasman ostvaren unutar 

prve  polovine;  

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

3.-4. mjesto na ITU svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

2.-3.  mjesto na ITU europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

polovine; 

 

III KATEGORIJA 

 

3.-4.  mjesto pojedinačno na ITU svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren 

 unutar prve polovine; 

5.-6.  mjesto pojedinačno na ITU svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren 

unutar prve trećine; 

2.-3. mjesto pojedinačno na ITU EP ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve 

polovine;  

4.-5.  mjesto pojedinačno na ITU EP ukoliko je plasman ostvaren unutar prve trećine; 

 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji: 

3.-4. mjesto na ITU svjetskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren unutar prve 

polovine; 

5.-6. mjesto na ITU svjetskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

trećine; 

2.-3.  mjesto na ITU europskom prvenstvu ukoliko plasman nije ostvaren unutar 

prve polovine; 

4.-5. mjesto na ITU europskom prvenstvu ukoliko je plasman ostvaren unutar prve 

trećine; 
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IV KATEGORIJA 

Sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja nastupi na ITU svjetskom prvenstvu,ili na ITU 

Europskom prvenstvu;Državni prvak pojedinačno, ili član momčadi koja je Državni 

prvak u seniorskoj konkurenciji; 
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VESLANJE 
 

 

I  KATEGORIJA 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno ili momčadski na PI; 

 

1.-8.  mjesto pojedinačno ili momčadski na IPC-FISA svjetskom prvenstvu; 

 

 

II  KATEGORIJA 

 

9.-10. mjesto pojedinačno ili momčadski na PI; 

 

9.-10. mjesto pojedinačno ili momčadski na IPC-FISA svjetskom prvenstvu ukoliko je 

plasman unutar prve polovine, 

 

 

III KATEGORIJA 

 

11. mjesto pojedinačno ili momčadski na PI; 

 

9.-10. mjesto pojedinačno ili momčadski na IPC-FISA svjetskom prvenstvu ukoliko 

plasman nije unutar prve polovine, 

11.  mjesto pojedinačno ili momčadski na IPC-FISA svjetskom prvenstvu ukoliko 

plasman je unutar prve polovine; 

 

 

1. mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

1. mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

IV KATEGORIJA 

 

 

2.-3-. mjesto na Europskim para igrama mladih (EPYG) 

2.-3.  mjesto na IWAS U23 Svjetskim igrama 

 

Nastup u sastavu reprezentacije pojedinačno ili momčadski na PI, IPC-FISA svjetskom 

prvenstvu; 

 

Državni prvak u seniorskoj konkurenciji pojedinačno ili u sastavu momčadi koja je 

osvojila državno prvenstvo; 
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