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 3.1/ نسخه   راهنماي انتخاب ورزشكاران

 هانگژو  2022بازي هاي پاراآسيايي 

 واليبال نشسته 

 

 

 
 

 واليبال نشسته 

 
 مواد مدال آور

 

 مجموع مختلط زنان مردان 
1 1 --- 2 

 
 

 سهميه ورزشكاران
 مجموع  جنسیت آزاد  زنان  مردان

96 72 ---- 168 

 ورزشكار در هر تیم به رقابت مي پردازند.   12تیم زنان شامل  6تیم مردان و  8
 

 اختصاص سهميه هاي انتخابي 
 .  تعلق نمي گیردورزشكار تیم یا به نام و  صادر مي شود  نام کمیته ملي سهمیه انتخابي به  

 

 NPCحداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

 مي تواند حداکثر یک تیم منتخب مردان و یک تیم منتخب زنان داشته باشد.  یک از کمیته های ملي هر
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 شرايط ثبت نام ورزشكاران
 :انتخاب شود NPCیک ورزشكار با داشتن شروط ذیل مي تواند توسط یک 

)مورد تایید(   C  کالس)تحت بازنگری( یا    Rبین المللي    کالسباید بر اساس قوانین و مقررات کالسبندی فدراسیون پاراوالیبال جهاني، دارای   •

)جدید( برای یک ورزشكار   Nمنظور شدن کالسبندی  جهت    )جدید( باشند.  Nباشند و یا این که در لیست پاراوالیبال جهاني دارای کالسبندی  

ل از  ، قببرای حداقل شرایط معلولیت و گواهي داشتن معلولیت واجد شرایطدر مستر لیست، باید فرم تشخیص پزشكي و دیگر مدارك مورد نیاز 

 اسیون جهاني، به بخش کالسبندی فدراسیون جهاني ارسال گردد. رتاریخ اعالم شده توسط فد

، ملیت یک ورزشكار بدان معنا است که پاسپورت کشوری IPCداشته باشد که برای آن بازی مي کند. بر اساس قوانین ملیتي  را  ملیت کشوری   •

 داشته باشد که در تیم آن کشور بازی مي کند.را 

  
  

 NPCحداكثر تعداد ثبت نام ورزشكاران از هر 

 ورزشكار واجد شرایط زن را برای تورنمنت زنان   12منت مردان و حداکثر كار واجد شرایط مرد را برای تورنورزش 12تواند حداکثر مي NPCیک 

 ثبت نام نماید.

 

 سيستم انتخاب 

 تعداد کل سهمیه انتخاب روش

لیست رده بندی 
جهاني  فدراسیون 

 )رنكینگ(  پاراوالیبال

  31در لیست رده بندی فدراسیون جهاني به روز شده تاریخ اقیانوسیه( -)منطقه آسیاتیم برتر مردان  7
 ( مي توانند یک سهمیه به دست آورند. 10/03/1401) 2022 مه

 ن تیم مردا 7

  31در لیست رده بندی فدراسیون جهاني به روز شده تاریخ اقیانوسیه( -)منطقه آسیا زنانتیم برتر  5
   مي توانند یک سهمیه به دست آورند. ( 10/03/1401) 2022مه 

 تیم زنان  5

 کشور میزبان مستقیما یک سهمیه تیمي مردان و یک سهمیه تیمي زنان دریافت مي نماید. سهمیه کشور میزبان
 یک تیم مردان

 یک تیم زنان 
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 زمانيجدول 

 توضيحات  شمسي  ميالدي 

به فدراسیون    ثبت نام بر اساس تعدادجهت اعالم ها NPC مكتوب پاسخ آخرین مهلت 11/01/1401 2022  مارس 31
 و کمیته برگزاری APCپاراوالیبال جهاني ، 

 مي کند. تاییدرا  NPCفدراسیون جهاني به طور مكتوب سهمیه های هر  25/03/1401 2022ژوئن  15

 را تایید مي کنند. و استفاده از آن ها سهمیه های اختصاص یافته خود NPC 09/04/1401 2022ژوئن  30

نشده را  به طور مكتوب اختصاص مجدد سهمیه های استفاده فدراسیون پاراوالیبال جهاني  17/04/1401 2022جوالی  8
 اعالم مي کند. 

ها جهت ارائه ثبت نام بر اساس تعداد به فدراسیون پاراوالیبال جهاني ،  NPCآخرین مهلت  24/04/1401 2022جوالی  15
APC و کمیته برگزاری 

 هانگژو – 2022بازی های پاراآسیایي  23/07/1401-17 2022اکتبر  9-15

 

 

 توزيع مجدد سهميه هاي استفاده نشده 

رئیسه   ی در جدول رنكینگ اختصاص مي یابد یا اینكه هیاتاستفاده نشوند، به باالترین تیم بعد NPCسهمیه های اختصاص یافته که توسط یک 

 کارت دعوت اعطا مي نماید. APC( بنا بر صالحدید به یكي از اعضای مورد تایید PVAOاقیانوسیه )-پارا والیبال منطقه آسیا


