Kriterij za ulazak u reprezentaciju Hrvatske u streljaštvu osoba s invaliditetom
Priliku za ulazak u reprezentaciju imati će svi strijelci koji gađaju discipline IPC programa i
to početkom svake nove sezone kada kreću domaća natjecanja koja će biti implementirana u
Kalendar natjecanja u streljaštvu koji će se izrađivati po primitku svih potrebnih informacija
(Kalendar HSS-a, Kalendar IPC-a...). Osim Kalendara natjecanja izraditi će se i Lista normi koje će
strijelci imati obavezu ostvarivati na natjecanjima. Lista normi izrađivati će se na osnovu ostvarenih
rezultata na Svjetskim kupovima, Europskim i Svjetskim prvenstvima. Norme će biti propisane u tri
kategorije – A, B, i C. Norme se mogu postizati tijekom cijele sezone, no prednost pri odabiru
imati će strijelci sa konstantom u rezultatu.
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.
Norme će se postizati na slijedećim natjecanjima:
-

Izborna natjecanja

-

Prvenstva Hrvatske

-

Svjetski kupovi, Europska i Svjetska prvenstva te Paraolimpijske Igre
Osim navedenih, organizirati će se natjecanja pod nazivom Pozivni turnir na kojima će

nastupati strijelci po pozivu izbornika. Pozivni turniri biti će organizirani kao vikend-pripreme u
kojima će se osim kontrolnog natjecanja raditi i treninzi u smislu popravaka pogrešaka ili usvajanja
novog segmenta gađanja, a sve po programu i nadzoru izbornika. Rezultati ostvareni na Pozivnom
turniru uzimati će se u obzir, ali neće nužno utjecati na izbor reprezentativaca.

A norma
Zračna puška stojeći muški SH1

R1 616,1

Zračni pištolj muški

P1

558

Zračna puška stojeći žene SH1

R2 404,4

Zračni pištolj žene

P2

362

Zračna puška ležeći mix SH1

R3

25m pištolj mix

P3

562

Zračna puška stojeći mix SH2

R4 630,2

50m pi. sl.izbora mix

P4

524

Zračna puška ležeći mix SH2

R5

MK puška ležeći mix SH1

R6 611,5

MK puška trostav muški SH1

R7 1146

MK puška trostav žene SH1

R8 552

630,9

634,5

B norma
Zračna puška stojeći muški SH1

R1 610,6

Zračni pištolj muški

P1 550

Zračna puška stojeći žene SH1

R2 401,4

Zračni pištolj žene

P2 352

Zračna puška ležeći mix SH1

R3

25m pištolj mix

P3 550

Zračna puška stojeći mix SH2

R4 623,8

Zračna puška ležeći mix SH2

R5

MK puška ležeći mix SH1

R6 604,8

MK puška trostav muški SH1

R7 1135

MK puška trostav žene SH1

R8 552

625,9

50m pi. sl.izbora mix P4 510

629,6

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

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

MK puška ležeći mix SH1

R6 605,0

MK puška trostav muški SH1

R7 1110

MK puška trostav žene SH1

R8 540

623,0

628,0
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