
Kriterij za ulazak u reprezentaciju Hrvatske u streljaštvu osoba s 

invaliditetom 

 Početkom novog paraolimpijskog ciklusa potrebno je bilo prilagoditi norme 

kretanjima rezultata u Svijetu, tj. rezultatima postignutim na Paraolimpijskim 

igrama. Većina normi je povećana što daje za zaključiti kako su strijelci 

paraolimpijci prihvatili sustavan i konstantan trenažni proces kao i olimpijski 

strijelci. Ove će se norme koristiti za odabir reprezentativaca za nastup na 

Svjetskom prvenstvu 2018.g., a također će biti okvir prema kojem će se odabrati 

reprezentativci za nastup na međunarodnim natjecanjima do samog SP 2018. 

Priliku za ulazak u reprezentaciju i dalje će imati svi strijelci koji gađaju 

discipline IPC programa, a natjecanja koja će se pratiti biti će sva natjecanja na 

kojima će nastupati strijelci HSSOI-a, s naglaskom na Ligu HSSOI kroz koje će se 

pratiti kretanje stanja strijelaca kroz sezonu, Prvenstvo Hrvatske kao najvažnije 

domaće natjecanje, kao i do sada, te ostala natjecanja na kojima će nastupiti 

strijelci HSSOI-a. Norme su i dalje propisane u tri kategorije – A, B, i C i mogu se 

postizati tijekom cijele sezone, no prednost pri odabiru imati će strijelci sa 

konstantom u rezultatu, a osim toga uvažavati će se i minuli rad. 

A norma – strijelci koji ostvare A normu te istu potvrde minimalno jednom u 

tekućoj sezoni imati će pravo nastupiti na Svjetskim kupovima izvan Europe. 

Visina A norme propisana je visinom rezultata 8.mjesta (Finale) sa posljednjeg 

Europskog ili Svjetskog prvenstva tj. Paraolimpijskih Igara. 

B norma - strijelci koji ostvare B normu te istu potvrde minimalno jednom u 

tekućoj sezoni imati će pravo nastupiti na Svjetskim kupovima unutar Europe. 

Visina B norme propisana je visinom rezultata 1/2 sa posljednjeg Europskog ili 

Svjetskog prvenstva tj.Paraolimpijskih Igara. 

C norma - strijelci koji ostvare C normu te istu potvrde minimalno jednom u 

tekućoj sezoni biti će uzimani u obzir kao treći član ekipe u slučaju da u istoj 

disciplini postoje dva strijelca sa ostvarenim A ili B normama. Visina C norme 

propisana je od strane IPC-a za Europska i Svjetska prvenstva tj. Paraolimpijske 

Igre 

 Samo ostvarenje norme ne znači i siguran nastup u reprezentaciji na 

određenom natjecanju. Stanje treniranosti, financijske mogućnosti, kao i posebne 

situacije u građenju reprezentacije također utječu na sastav reprezentacije. 

Svakako će samo najbolji nastupati na najvećim natjecanjima, Europskom i 

Svjetskom prvenstvu te Paraolimpijskim Igrama koja će biti postavljana kao 

godišnji ciljevi u planiranju i programiranju sezone, tj. Paraolimpijskog ciklusa.  

  

 

 

 

 



A norma 

Zračna puška stojeći muški SH1   R1 617,2 /     Zračni pištolj muški      P1 560  

Zračna puška stojeći žene SH1      R2 402,9 /     Zračni pištolj žene        P2   364  

Zračna puška ležeći mix SH1        R3 632,5 /     25m pištolj mix             P3   566  

Zračna puška stojeći mix SH2       R4 630,0 /     50m pi. sl.izbora mix    P4   528 

Zračna puška ležeći mix SH2        R5 634,1    

MK puška ležeći mix SH1     R6 615,2  

MK puška trostav muški SH1    R7 1148  

MK puška trostav žene SH1    R8 558  

 

B norma 

Zračna puška stojeći muški SH1   R1 613,8  /     Zračni pištolj muški     P1    556  

Zračna puška stojeći žene SH1      R2 402,0  /     Zračni pištolj žene      P2    362  

Zračna puška ležeći mix SH1        R3 628,2  /     25m pištolj mix            P3    557  

Zračna puška stojeći mix SH2       R4 626,7  /     50m pi. sl.izbora mix   P4    520  

Zračna puška ležeći mix SH2        R5 631,1   

MK puška ležeći mix SH1     R6 609,9 

MK puška trostav muški SH1    R7 1136 

MK puška trostav žene SH1    R8 555 

 

C norma 

Zračna puška stojeći muški SH1   R1 600,0/    Zračni pištolj muški          P1  547 

Zračna puška stojeći žene SH1      R2 390,0/    Zračni pištolj žene            P2  340 

Zračna puška ležeći mix SH1        R3 623,0/    25m pištolj mix               P3  540 

Zračna puška stojeći mix SH2       R4 620,0/    50m pištolj sl.izbora mix    P4  510 

Zračna puška ležeći mix SH2        R5 628,0  

MK puška ležeći mix SH1     R6  605,0 

MK puška trostav muški SH1    R7 1110 

MK puška trostav žene SH1    R8  540 
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