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AUTOMOBILIZAM  (kružne i brdske auto utrke, auto-rally, karting, formula 1, 2, 3) 
 
Rezultati I kategorije 
• 1-3. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na SP  
• 1-2. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na EP  
• 1-3. mjesto u Svjetskom kupu ekipno (konačno) 
• 1-2. mjesto u Europskom kupu ekipno (konačno) 
Rezultati II kategorije 
• 4-6. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na SP  
• 3-4. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na EP  
• 4-6. mjesto u Svjetskom kupu ekipno (konačno) 
• 3-4. mjesto u Europskom kupu ekipno (konačno) 
• 1-3. mjesto u jednoj utrci za SP  
• 1. mjesto u jednoj utrci za EP 
• 1-2. mjesto pojedinačno na juniorskom SP 
• 1. mjesto pojedinačno na juniorskom EP 
Rezultati III kategorije  
• 7-10. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na SP  
• 5-8. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na EP  
• 7-10. mjesto u Svjetskom kupu ekipno (konačno) 
• 5-8. mjesto u Europskom kupu ekipno (konačno) 
• 3-4. mjesto pojedinačno na juniorskom SP 
• 2-3. mjesto pojedinačno na juniorskom EP 
Rezultati IV kategorije  
•  nastup u sastavu državne reprezentacije na 
   jednom od gore navedenih natjecanja 
• 1. mjesto na NP pojedinačno 
 
 
MOTOCIKLIZAM   (cestovne moto utrke, motocross, speedway, motorally) 
 
Rezultati I kategorije  
• 1-3. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na SP  
• 1-2. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na EP  
• 1-3. mjesto u Svjetskom kupu ekipno (konačno) 
• 1-2. mjesto u Europskom kupu ekipno (konačno) 
Rezultati II kategorije 
• 4-6. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na SP  
• 3-4. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na EP  
• 4-6. mjesto u Svjetskom kupu ekipno (konačno) 
• 3-4. mjesto u Europskom kupu ekipno (konačno) 
• 1-3. mjesto u jednoj utrci za SP  
• 1. mjesto u jednoj utrci za EP 
• 1-3. mjesto u Grand Prix utrkama  
• 1-2. mjesto pojedinačno na juniorskom SP 
• 1. mjesto pojedinačno na juniorskom EP 
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Rezultati III kategorije  
• 7-10. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na SP  
• 5-8. mjesto pojedinačno u konačnom poretku na EP  
• 7-10. mjesto u Svjetskom kupu ekipno (konačno) 
• 5-8. mjesto u Europskom kupu ekipno (konačno) 
• 4-6. mjesto u Grand Prix utrkama  
• 3-4. mjesto pojedinačno na juniorskom SP 
• 2-3. mjesto pojedinačno na juniorskom EP 
Rezultati IV kategorije  
•  nastup u sastavu državne reprezentacije na 
   jednom od gore navedenih natjecanja 
• 1. mjesto na NP pojedinačno 
 
RONILAŠTVO  (ronjenje na dah, plivanje s perajama, podvodna orijentacija) 
 
Rezultati I kategorije  
• 1-3. mjesto pojedinačno na SP  
• 1-2. mjesto pojedinačno na EP  
• 1-2. mjesto pojedinačno u Svjetskom kupu (ukupno) 
• svjetski rekord priznat od međunarodnog saveza (CMAS) 
Rezultati II kategorije 
• 4-6. mjesto pojedinačno na SP  
• 3-4. mjesto pojedinačno na EP  
• 3-4. mjesto pojedinačno u Svjetskom kupu (ukupno) 
• 1. mjesto pojedinačno u Europskom kupu (ukupno) 
• 1-2. mjesto na SP ekipno 
• 1. mjesto na EP ekipno 
• 1. mjesto pojedinačno na juniorskom SP 
• europski rekord priznat od međunarodnog saveza (CMAS) 
Rezultati III kategorije  
• 7-10. mjesto pojedinačno na SP  
• 5-8. mjesto pojedinačno na EP  
• 5-8. mjesto pojedinačno u Svjetskom kupu (ukupno) 
• 2-3. mjesto pojedinačno u Europskom kupu (ukupno) 
• 3-4. mjesto na SP ekipno 
• 2-3. mjesto na EP ekipno 
• 2-3. mjesto pojedinačno na juniorskom SP 
• 1. mjesto pojedinačno na juniorskom EP 
Rezultati IV kategorije  
•  nastup u sastavu državne reprezentacije na 
   jednom od gore navedenih natjecanja 
• 1. mjesto na NP pojedinačno 
 
 
 
 
 



 4

 
 
SPORTSKI RIBOLOV - SLATKE VODE  (lov ribe u slatkim vodama, casting) 
 
Rezultati I kategorije  
• 1. mjesto pojedinačno na SP 
• svjetski rekord u castingu priznat od međunarodnog saveza (CIPS) 
Rezultati II kategorije 
• 2-3. mjesto pojedinačno na SP  
• 1. mjesto pojedinačno na EP  
• 1. mjesto ekipno na SP 
• 1. mjesto pojedinačno na juniorskom SP 
• europski rekord u castingu priznat od međunarodnog saveza (CIPS) 
Rezultati III kategorije  
• 4-8. mjesto pojedinačno na SP  
• 2-3. mjesto pojedinačno na EP  
• 2-3. mjesto ekipno na SP 
• 1. mjesto ekipno na EP 
• 2-3. mjesto pojedinačno na juniorskom SP  
• 1. mjesto pojedinačno na juniorskom EP 
Rezultati IV kategorije  
•  nastup u sastavu državne reprezentacije na 
   jednom od gore navedenih natjecanja 
•  1. mjesto na NP pojedinačno 
 
 
SPORTSKI RIBOLOV NA MORU  (lov ribe na moru, podvodni ribolov) 
 
Rezultati I kategorije  
• 1. mjesto pojedinačno na SP  
Rezultati II kategorije 
• 2-3. mjesto pojedinačno na SP  
• 1. mjesto pojedinačno na EP  
• 1. mjesto ekipno na SP 
• 1. mjesto pojedinačno na SP do 21 godine 
Rezultati III kategorije  
• 4-8. mjesto pojedinačno na SP  
• 2-3. mjesto pojedinačno na EP  
• 2-3. mjesto ekipno na SP 
• 2-3. mjesto pojedinačno na SP do 21 godine 
• 1. mjesto pojedinačno na SP do 16 godine 
Rezultati IV kategorije  
•  nastup u sastavu državne reprezentacije na 
   jednom od gore navedenih natjecanja 
•  1. mjesto na NP pojedinačno 
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ZRAKOPLOVSTVO (jedriličarstvo, motorno letenje, padobranstvo, paragliding, zmajarstvo) 
 
Rezultati I kategorije  
• 1-6. mjesto pojedinačno u generalnom plasmanu na SP  
• 1-3. mjesto pojedinačno u generalnom plasmanu na EP  
• 1-3. mjesto u disciplini pojedinačno na SP  
• 1. mjesto u disciplini pojedinačno na EP  
Rezultati II kategorije 
• 1-3. mjesto ekipno na SP 
• 1. mjesto ekipno na EP 
• 7-10. mjesto pojedinačno u generalnom plasmanu na SP  
• 4-6. mjesto pojedinačno u generalnom plasmanu na EP  
• 4-6. mjesto u disciplini pojedinačno na SP  
• 2-3. mjesto u disciplini pojedinačno na EP  
• 1. mjesto pojedinačno na juniorskom SP 
Rezultati III kategorije  
• 4-6. mjesto ekipno na SP 
• 2-3. mjesto ekipno na EP 
• 11-16. mjesto pojedinačno u generalnom plasmanu na SP  
• 7-10. mjesto pojedinačno u generalnom plasmanu na EP  
• 7-10. mjesto u disciplini pojedinačno na SP  
• 4-6. mjesto u disciplini pojedinačno na EP  
• 2-3. mjesto pojedinačno na juniorskom SP 
• 1. mjesto pojedinačno na juniorskom EP 
Rezultati IV kategorije  
•  nastup u sastavu državne reprezentacije na 
   jednom od gore navedenih natjecanja 
• 1. mjesto na NP pojedinačno 
 
 
JEDRENJE RADIO UPRAVLJANIM JEDRILICAMA 
 
Rezultati I kategorije  
• 1-4. mjesto na SP  
• 1-3. mjesto na EP  
Rezultati II kategorije  
• 4-8. mjesto na SP  
• 5-8. mjesto na EP  
Rezultati III kategorije  
•  8-12. mjesto na SP  
• 12.-15. mjesto na EP 
 Rezultati IV kategorije  
•  Nastup u sastavu državne reprezentacije na jednom od  dore navednih natjecanja 
• 1. mjesto na NP 
 
NAPOMENE:  



 6

 
 SP - Svjetsko prvenstvo 
 EP - Europsko prvenstvo, 
 NP - nacionalno prvenstvo (završnica), 
 pod “1. mjesto na NP” podrazumijeva se 1.mjesto na nacionalnom prvenstvu (naslov prvaka) 

u seniorskoj konkurenciji, 
 ako nije naznačena dobna kategorija, podrazumijeva se seniorska. 
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