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КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА 2020. ГОДИНЕ 
 

1. Олимпијска квота је власништво Олимпијског комитета Србије и Стрељачког савеза Србије. 
2. На ОИ иду најбољи и најспремнији стрелци. 
3. Приоритет за одлазак на ОИ 2020. године имаће стрелци који су остварили високе резултате и пласмане 

у 2018., 2019. и 2020. години и то на Светском првенству, Европском Првенству, Светском Купу и 
Европским играма. 

4. Стрелци који су категорисани од стране ОКС у I, II и III категорији имаће приоритет за одлазак на ОИ и то 
по важности категорије. 

5. Уколико такмичар у моменту освајања квоте за ОИ није категорисан од стране ОКС, приоритет за 
одлазак на ОИ имаће стрелци из те категорије и дисциплине где је освојена квота, и то по редоследу 
вредновања ОКС категорије (I, II, III категорија). 

6. Боље пласирани стрелци на ранг листама ЕСЦ-а и ИССФ-а на дан 01.01.2020. године имаће предност за 
одлазак на ОИ 2020. 

7. У случају да се у једној дисциплини оствари већи број квота од могућег наступа у тој дисциплини, 
приоритет одласка на ОИ имаће такмичари који испуњавају горе наведене критеријиме. Вишак квоте се 
распоређује путем релокације на такмичара који је најспремнији (по наведеним критеријумима). 

8. Стручни штаб ће сагледати све аспекте ових критеријума који служе као помоћно средство за одабир 
најспремнијих такмичара као и способности за улазак у финала, а састав тима који ће учествовати на 
Олимпијским играма биће одређен након последњег квалификационог (квота) такмичења. 

9. Састав стручног штаба одређује се након добијања тренерских квота, од стране Олимпијског комитета 
Србије. 

Да би спортиста био категорисан од стране Олимпијског комитета Србије неопходно је да постигне следеће 
резултате:  
 
I КАТЕГОРИЈА 

 Светско првенство 1-3. место 

 Европско првенство 1. место 

 Светска ранг листа 1-3. место (на крају године) 
 

II КАТЕГОРИЈА 

 Светско првенство 4-8. место 

 Европско првенство 2-3. место 

 Финале светског купа 1-3. место  

 Светска ранг листа 4-10. место на крају године 

 Европска ранг листа 1-6. место на крају године 
 

III КАТЕГОРИЈА 

 Светско првенство 9-12. место 

 Европско првенство 4-8. место 

 Светска ранг листа 11-20. место на крају године 
 

Спортиста постаје категорисан непосредно након остваривања неког од наведених резултата. 
 

 
Спортски директор ССС 
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