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 راهنماي انتخاب ورزشكاران 

 3.1/ نسخه    هانگژو  2022بازي هاي پاراآسيايي 

 بوچيا

 

 
 

 

 بوچيا 

 مواد داراي مدال
 

 تعداد کل مختلط زنان  مردان

4 4 3 11 

 BC1 –انفرادي 
 BC2 –انفرادي 
 BC3 –انفرادي 
 BC4 –انفرادي 

 BC1 –انفرادي 
 BC2 –انفرادي 
 BC3 –انفرادي 
 BC4 –انفرادي 

 BC1  /BC2 -تیمی 
 BC3 -دو نفره 
 BC4 -دو نفره 

 

 

 
 

 سهمیه ورزشكاران 

 مجموع  جنسیت آزاد  زن مرد

40 40 32 112 

 
 

 اختصاص سهميه هاي انتخابي 
سهمیه انتخابی انفرادي به ورزشكار تعلق  اما    به نام ورزشكار و یا تیم صادر نمی شود. و  یابد  اختصاص می   NPC به    دو نفرههمیه انتخابی تیمی یا  س

   .به نام کمیته ملی صادر نمی شودمی گیرد و 
 

 NPCحداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

   در این بازي ها کسب کند.   BC4  دو نفرهو  BC3 دو نفرهو  BC1/BC2براي هر تیم   دو نفرهمی تواند حداکثر یک سهمیه انتخابی تیمی/ NPCهر 
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سهمیه انفرادي انتخابی براي هر ماده مدال آور انفرادي داشته  2می تواند حداکثر فقط براي مسابقات انفرادي انتخاب شده, ورزشكارش که  NPCهر 
 باشد. 

 

 ورزشكاران واجد شرايط 

 باید داراي شرایط ذیل باشند:   NPCورزشكاران انتخابی از یک 
 جهانی بوچیا, قابل کالسبندي باشد ورزشكار باید بر اساس سیستم کالسبندي فدراسیون  •

   سال تمام داشته باشد  15, ( 11/10/1400) 2022اول ژانویه پیش از تا  •

 باشد BC3در کالس ورزشی  BISFedالیسنس کمكی /  BISFedداراي الیسنس فعال  •

 را در اختیار داشته باشد  WADA المللی بین برنامه آموزشی ورزشكاران سطحگواهی  •

 

 NPCحداكثر تعداد ثبت نام ورزشكاران از هر 

 
ورزشكار را ثبت نام کند که حداقل یكی از این ورزشكاران باید از بانوان باشد، یک ورزشكار مرد   3مشتمل بر  BC1/BC2می تواند یک تیم  NPCهر 

 نیز در این تیم الزامی است.  BC1باید در این تیم حضور داشته باشد و حضور یک ورزشكار کالس 
 ثبت نام کند.  ورزشكار زن را با حضور یک ورزشكار مرد و یک  BC3 دو نفرهیک تیم می تواند  NPC هر

 را با حضور یک ورزشكار مرد و یک ورزشكار زن ثبت نام کند.   BC4 دو نفرهمی تواند یک تیم  NPCهر 
   را در مجموع و حداکثر دو ورزشكار را در هر ماده انفرادي شرکت دهد.ورزشكار  10می تواند حداکثر  NPCهر 
 

 سيستم انتخاب ورزشكاران 
 

 مجموع  انتخاب روش

از   دعوت از تمامی کشورهاي عضو عضوي  باید  ورزشكار/تیم  ها,  بازي  این  در  حضور  و    NPCبراي  حق    NPCبوده  مربوطه 
 را پرداخت کرده باشد APCعضویت فدراسیون جهانی و 

 

 MQSانتخاب بر اساس 

ورزشكار/تیم بر اساس جمع امتیازات به دست آمده از مسابقات بین المللی مورد تایید فدراسیون  
 این مسابقات انتخاب می شود MQSجهانی و بر اساس جدول 

 

 6 باشد  APCکشور برتر عضو  6جزو  BISFed: باید در لیست رنكینگ جهانی BC1/BC2تیمی 

 6 باشد. APCکشور برتر عضو  6جزو  BISFed: باید در لیست رنكینگ جهانی BC3 دو نفره

 6 باشد. APCکشور برتر عضو  6جزو  BISFed: باید در لیست رنكینگ جهانی BC4 دو نفره

 18 ورزشكار در تیم انتخاب شده, براي ماده انفرادي انتخاب می شوند.   3هر : BC1/BC2 تیمی

 12 در تیم انتخاب شده, براي ماده انفرادي انتخاب می شوند. ورزشكار  2هر : BC3 دو نفره

 12 انتخاب شده, براي ماده انفرادي انتخاب می شوند.  تیمدر ورزشكار  2هر : BC4 دو نفره

سهمیه کمیسیون دعوتی 
Bipartite 

از طریق   تواند    MQSچنانچه ورزشكاري  از طریق سهمیه کمیسیون دعوتی انتخاب نشود, می 
(BCI)    ,فدراسیون جهانی به این مسابقات راه یابد. براي استفاده از این نوع سهمیهNPC    مربوطه

   ارائه نماید.  BISFedباید درخواست کتبی خود را به 

 

 1 : تا یک سهمیه از این طریق اعطاء می گردد.BC1/BC2تیمی 

 1 : تا یک سهمیه از این طریق اعطاء می گردد. BC3 دو نفره

 1 . گردد می اعطاء طریق  این از سهمیه یک : تاBC4 نفرهدو 

براي ماده انفرادي انتخاب می   BC4  دو نفرهو    BC3  دو نفره،    BC1/BC2ورزشكار تیمی    7هر  
 شوند 

7 

مردان    BC2زنان ، انفرادي    BC1مردان ، انفرادي    BC1میان انفرادي  سهمیه از این طریق    24تا  
 زنان توزیع می شود    BC2و انفرادي 

24 
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 8 سهمیه از این طریق اعطاء می گردد  8تا   مردان:  BC3انفرادي 

 8 سهمیه از این طریق اعطاء می گردد  8زنان:  تا  BC3انفرادي 

 8 سهمیه از این طریق اعطاء می گردد 8مردان: تا  BC4انفرادي 

 8 سهمیه از این طریق اعطاء می گردد 8زنان: تا  BC4انفرادي 

 سهمیه کشور میزبان

  کشور میزبان به طور مستقیم مجوز شرکت در بازي ها را دریافت می کند

 1   : یک سهمیه به میزبان اختصاص می یابدBC1/BC2تیمی 

 1 به میزبان اختصاص می یابد : یک سهمیه BC3 نفرهدو 

 1 به میزبان اختصاص می یابد: یک سهمیه BC4 دو نفره

 3 ، براي ماده انفرادي انتخاب می شوند  BC1/BC2ورزشكار تیمی  3هر 

 2 براي ماده انفرادي انتخاب می شوند  BC3 دو نفرهتیم ورزشكار  2هر 

 2 براي ماده انفرادي انتخاب می شوند  BC4 دو نفرهتیم ورزشكار  2هر 

سهمیه کمیسیون دعوتی 
Bipartite 

مربوطه باید درخواست کتبی خود را    Bipartite  ,NPCبراي درخواست سهمیه کمیسیون دعوتی  
 ارسال نماید. BISFedبه ( 2022ژوئن  1) 1401خرداد ماه 11تا تاریخ حداکثر 

انتقال به ورزشكار    Bipartiteسهمیه کمیسیون دعوتی   به نام یک ورزشكار صادر شده و قابل 
 دیگر نیست. 

از این طریق به طور مساوي میان مردان و  در اختیار دارد تا  سهمیه    56فدراسیون جهانی تعداد  

نشود,   تكمیل  یا  بود  کمتر  جنسیت  یک  براي  ها  درخواست  چنانچه  کند.  توزیع    BISFedزنان 
 می دهد. تخصیص سهمیه هاي اضافی را به جنسیت دیگر 

نیاز    MQSحتی اگر  ،  دهندورزشكارانی که براي اخذ این سهمیه درخواستشان را ارئه می   مورد 
   .را در اختیار داشته باشند 2022باید الیسنس معتبر فصل ا کسب نكرده باشند, آن ماده ر

 : استوار استصول ذیل ااین سهمیه ها بر اساس قوانین فدراسیون جهانی توزیع شده و بر 
الزم را   MQSکه به دلیل شرایط استثنایی نتوانسته اند  این رشته  اطمینان یابند ورزشكاران برتر  

 کسب نمایند, از شرکت در مسابقات محروم نمی شوند. 
 اطمینان یابند ورزشكاران داراي معلولیت شدید در این مسابقات حضور دارند.

 اطمینان یابند تعداد ورزشكاران در هر ماده به حد نصاب رسیده و قابل برگزاري است. 
 سیت داشته باشند. و هر جن NPCداد بیشتري شرکت کننده از هر بتوانند تع

 استفاده نشده, مجدد میان کشورها توزیع می گردد.  Bipartiteسهمیه هاي کمیسیون دعوتی 

56 

 
 

 

 پاريس  2024سهميه بازي هاي پارالمپيک 

هانگژو  2022بازي هاي پاراآسیایی پاریس نیست. با این حال،  2024این مسابقات در حكم رقابتهاي کسب سهمیه مستقیم براي بازي هاي پارالمپیک 

 براي رنكینگ جهانی در راه انتخابی بازي هاي پاریس محاسبه می شود. 

 

 توزيع مجدد سهميه هاي انتخابي استفاده نشده 
 و تیمی  دو نفرهورزشكاران انفرادي, 

 توزیع مجدد سهمیه ها بر اساس لیست رنكینگ جهانی خواهد بود. 
 



4 

 جدول زماني

 توضیحات شمسی میالدي

 از طریق شرکت در مسابقات مورد تایید فدراسیون جهانی MQSآغاز کسب  12/10/1399 2021ژانویه  1

 و کمیته برگزاري BISFed  ،APCآخرین مهلت ثبت نام بر اساس تعداد نفرات ؛ جهت ارائه به  11/01/1401 2022مارس  31

مهلت   11/03/1401 2022ژوئن  1 به    NPCآخرین  مكتوب  درخواست  ارسال  جهت  از سهمیه   BISFedها  استفاده  جهت 
  Bipartiteکمیسیون دعوتی 

 از طریق شرکت در مسابقات مورد تایید فدراسیون جهانی  MQSپایان دوره زمانی کسب  09/04/1401 2022ژوئن  30

 را به کشورها اعالم می کند  Bipartiteفدراسیون جهانی سهمیه هاي کمیسیون دعوتی  10/04/1401 2022جوالي  1

 و کمیته برگزاري  BISFed  ،APCآخرین مهلت ثبت نام بر اساس نام ؛ جهت ارائه به   24/04/1401 2022جوالي  15

 هانگژو – 2022بازي هاي پاراآسیایی  23/07/1401-17 2022اکتبر  9-15

 
 
 
 
 

 
 


