
INTERNA KATEGORIZACIJA IGRALCEV (od 21.1.2019) 

V skladu s strategijo, ki si jo je postavila BZS in je bila sprejeta na seji UO BZS 23.8.2011, so igralci 

razvrščeni v tri skupine statusov – A, B in C.  

 

STATUS A 

 

Člani = med najboljših 100 med posamezniki in 64 med dvojicami na svetovni jakostni lestvici in vsaj 

4 uvrstitve letno v polfinale mednarodnih turnirjev za lestvico v obdobju zadnjih 12 mesecev (op. 

katerakoli disciplina); lahko tudi katerikoli rezultat, ki prinaša status mednarodnega razreda OKS – v 

tem primeru velja status interne kategorizacije BZS za isti čas kot mednarodni status OKS. 

Člani do dopolnjenega 23. leta starosti = med najboljših 150 posamezno ali med najboljših 100 med 

dvojicami na svetovni jakostni lestvici in vsaj 4 uvrstitve letno v polfinale mednarodnih turnirjev za 

lestvico v obdobju zadnjih 12 mesecev (op. katerakoli disciplina); 

 

1. Miha Ivanič  

2. Lia Šalehar 

3. Iza Šalehar 

4. Andraž Krapež do 30.6.2019 

5. Miha Ivančič*  do 30.6.2019 

* pogoji doseženi pri mladincih – prehodno obdobje. Prehod iz mladinske v člansko konkurenco – 

podaljšanje statusa po sklepu OVŠ BZS 

 

Mladinci = med najboljših 32 na svetovni mladinski jakostni lestvici in vsaj 4 uvrstitev letno v polfinale 

mednarodnih turnirjev za lestvico in 1 finalna uvrstitev v obdobju zadnjih 12 mesecev (op. katerakoli 

disciplina); lahko tudi katerikoli rezultat, ki prinaša status perspektivnega razreda OKS – v tem primeru 

velja status interne kategorizacije BZS za isti čas kot perspektivni status OKS. 

1. Petra Polanc * do 30.6.2021 

2.  

3.  

4.  

* pogoji doseženi pri mladincih – prehodno obdobje. Prehod iz mladinske v člansko konkurenco – 

podaljšanje statusa po sklepu OVŠ BZS 

 

STATUS B 

 

Člani = med 150 najboljših posameznikov ali 100 najboljših dvojic na svetovni jakostni lestvici in vsaj 

4 uvrstitve letno med najboljše 4 na mednarodnih turnirjih za lestvico v obdobju zadnjih 12 mesecev 

(op. katerakoli disciplina); 

Člani do dopolnjenega 23. leta starosti = med 200 najboljših posameznikov ali 150 najboljših dvojic 

na svetovni jakostni lestvici in vsaj 4 uvrstitve letno med najboljše 4 na mednarodnih turnirjih za lestvico 

v obdobju zadnjih 12 mesecev (op. katerakoli disciplina); 

1. Gašper Krivec* do 30.6.2020 

2.  

3.  

4.  

 



* pogoji doseženi pri mladincih – prehodno obdobje. Prehod iz mladinske v člansko konkurenco – 

podaljšanje statusa po sklepu OVŠ BZS 

 

Mladinci = med 64 najboljših na svetovni mladinski jakostni lestvici in vsaj 4 uvrstitve letno med 8 

najboljših in 3 med 4 najboljše na mednarodnih turnirjih za lestvico v obdobju zadnjih 12 mesecev (op. 

katerakoli disciplina). 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

STATUS C 

 

so vsi ostali tekmovalci, ki so povabljeni na posamično tekmovanje ali priprave s strani selektorja 

določene reprezence. 

 

Obveznosti in pravice do financiranja najdete  v INTERNA KATEGORIZACIJA BZS – Kriteriji 

financiranja reprezentantov na pripravah in mednarodnih tekmovanjih v organizaciji BZS z dne 

15.12.2017 (v veljavi z dne 1.1.2018). 

 


