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Београд, 16.10.2016 
 
УПРАВНОМ ОДБОРУ ССС 
  

КРИТЕРИЈУМСКА ТАКМИЧЕЊА И КРИТЕРИЈУМИ 
ЗА ИЗБОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ ВАЗДУШНИМ ОРУЖЈЕМ У 

МАРИБОРУ, СЛОВЕНИЈА, 06-12.03.2016 ГОДИНЕ 
 
Усвојени на 51. ел. седници и 52. редовној седници УО ССС 
 
ИЗБОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 
Поред резултата са критеријумских такмичења, узимаће се у обзир и постигнути 
резултати на прошлогодишњем ПЕ у Ђеру, ИССФ Светским куповима, Финалу Светског 
купа и ОИ, као и резултати репрезентитаваца који студирају у иностранству, а такмиче се 
у редовном систему такмичења њихових универзитета или клубова.  
Услов је да буду здравствено способни и да испуњавају Планове личних или клубских 
тренера. 
 
КРИТЕРИЈУМИ 
 
А) Резултати 2016 
На основу резултата на ПЕ ваздушним оружјем у Ђеру, такмичења за Светски куп, ОИ, 
финале ИССФ Светског купа, аутоматско право наступа имају: 
ЕКИПЕ: 
Пушка: Сениорке (3), Јуниорке (3) и Јуниори (3)  
Пиштољ: Сениори (3) и Сениорке (3) 
ПОЈЕДИНЦИ:  
-сениори пушка (1) 
 
Б) Критеријумски резултати 
Сениори пушка: 
-За наступе у Рушама и Минхену одређују се три такмичара се два најбоља резултата са 
критеријумских такмичења у 2016-тој години.  
-Два најбоља такмичара са просеком од 623,0 на два од четири наступа у Рушама и 
Минхену, улазе у сатав репрезентације за ПЕ.После Руша може доћи до промене једног 
такмичара за Минхен. 
Јуниори пиштољ: 
-Појединачни резултат од 561 круг на два критеријумска такмичења, или,  
-Просек резултата од 561 круг прве тројице на два критеријумска такмичења.  
-У Руше иду 4 најбоља, а у Минхен само учесници ПЕ   
Јуниорке пиштољ: 
-Појединачни резултат од 368 круг на два критеријумска такмичења, или,  
-Просек резултата од 368 кругова прве три на два критеријумска такмичења. 
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-У Руше иду 4 најбоље, а у Минхен само учеснице ПЕ   
   
 
 
 
В) Критеријумска такмичења за сениорске екипе за ПЕ у Марибору: 
 -Трофеј и Гранд При Београда (два наступа) 
 -2. и 3. Коло Купа ССС ваздушним оружјем 
 -МТ Руше и Минхен (по 4 најбоља) 

-Финале Купа ССС ваздушним оружјем (евентуално за спорне случајеве) 
Г) Критеријумска такмичења за јуниорске екипе за ПЕ у Марибору: 
 -Међународно такмичење у Смедереву (два наступа) 
 -Трофеј и Гранд При Београда (два наступа) 
 -2. и 3. Коло Купа ССС ваздушним оружјем 
 -МТ: Руше (по 4 најбоља) 
 -МТ: Минхен (екипа за ПЕ) 
           -Финале купа ССС ваздушним оружјем (евентуално за  спорне случајеве) 
 
       
                                        

Срећко Пејовић 
Спортски директор репрезентације

  
 


