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 3.1/ نسخه   راهنماي انتخاب ورزشكاران

 هانگژو  2022بازي هاي پاراآسيايي 

 تكواندو 

 

 
 

 

 تكواندو 

 مواد داراي مدال
 

 تعداد کل مختلط زنان  مردان

5 5  10 

 کیلوگرم   -58
 کیلوگرم   -63
 کیلوگرم   -70
 کیلوگرم   -80
 +  کیلوگرم 80

 کیلوگرم   -47
 کیلوگرم   -52
 کیلوگرم   -57
 کیلوگرم   -65
 +  کیلوگرم 65

 

 

 
 

 سهمیه ورزشكاران 

 مجموع  جنسیت آزاد  زن مرد

40 40  80 

 
 
 

 اختصاص سهميه هاي انتخابي 
چنین سهمیه   Bipartiteدر صورت اختصاص سهمیه کمیسیون دعوتی  اما    نمی شود ، به نام ورزشكار  و  يابد  اختصاص می  NPC به  همیه انتخابی  س

 .NPCگیرد نه به اي به ورزشكار تعلق می 
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 NPCحداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

سهمیه در بخش زنان کسب کند و تا سقف دو سهمیه را براي هر ماده داراي مدال در    10سهمیه در بخش مردان و    10حداکثر  می تواند    NPCهر  
 نظر بگیرد. 

 

 ورزشكاران واجد شرايط 

 بايد داراي شرايط ذيل باشند:   NPCورزشكاران انتخابی از يک 
 ( باشدWTتكواندو جهانی ) 2022الزامی است ورزشكار داراي اليسنس معتبر  •

با تاريخ قطعی  ( يا بررسی مجدد Confirmedوضعیت تايید شده )يكی از دو با  K44در کالس ورزشی  بايد داراي کالسبندي بین المللی •

(Fixed Review Date باشد که تاريخ بررسی مجدد آن براي بعد از )( باشد10/10/1401)  2022دسامبر  31 

   سال تمام داشته باشد  شانزده, (10/10/1401)  2022دسامبر  31تا  •

بازه زمانی   • ، رنكینگ پارا تكواندو جهانی در  بین المللی  شهريور    15)    2022اوت    31لغايت    2021سپتامبر    6دست کم در يک رويداد 
 شرکت کرده باشد ( 1401شهريور  9 -1400

 

 NPCحداكثر تعداد ثبت نام ورزشكاران از هر 

 
با استفاده از روش سهمیه کمیسیون   ورزشكار واجد شرايط را در هر ماده انفرادي ثبت نام کند و ممكن است استثنائاتی   2می تواند حداکثر    NPCهر  

 . نمايندشود. کمیته ها تنها در موادي که سهمیه کسب کرده اند می توانند ورزشكار خود را ثبت نام  اعطا Bipartiteدعوتی 
 

 انتخاب ورزشكاران سيستم 
 

 مجموع  انتخاب روش

  2022لیست رنكینگ 
 پارا تكواندو جهانی

 
در آوريل چهار ورزشكار برتر مرد و چهار ورزشكار برتر زن منطقه آسیا در رنكینگ پارا تكواندو جهانی  

در اوزان مختلف (  به دست آمده است    1401فروردين    11تا    ی که) مشتمل بر تمامی نتايج  2022

 کشورشان کسب می کنند NPC، هر کدام يک سهمیه انتخابی براي    K44کالس ورزشی 
 
 

 می تواند در هر ماده تنها يک سهمیه کسب نمايد  NPCبا اين روش، هر 
اگر سهمیه اي از اين طريق توزيع نشود، با استفاده از روش انتخابی در همان وزن مورد استفاده قرار 

 می گیرد

 نفر  20ان: آقاي
 نفر   20بانوان: 

 سهمیه کشور میزبان

يک سهمیه در بخش مردان و يک  کشور میزبان به طور مستقیم در هر يک از مواد داراي مدال، 
 سهمیه در بخش زنان خواهد داشت 

از سهمیه هاي استفاده نشده کشور میزبان ، با استفاده از روش تورنمنت انتخابی توزيع می   کدامهر 
 شود

 نفر  5آقايان: 
 نفر   5بانوان: 

 تورنمنت انتخابی 

هانگژو ؛ در هر   2022تمامی تیم ها اين فرصت را دارند تا در تورنمنت انتخابی بازي هاي پاراآسیايی 

 ورزشكار را شرکت دهندماده داراي مدال حداکثر دو 

موفق به کسب سهمیه در يک ماده مدال آور خاص شده باشد، مجاز است تنها يک  NPCچنانچه 

 ورزشكار را در همان ماده راهی تورنمنت انتخابی نمايد

 نفر  10آقايان: 
 نفر   10بانوان: 
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   NPCآن دسته از ورزشكارانی که پیشتر از طريق لیست رنكینگ جهانی موفق به اخذ سهمیه براي 

 جاز به شرکت در تورنمنت انتخابی نخواهند بودکشورشان شده اند ، م

در جريان تورنمنت انتخابی دو ورزشكار برتر در بخش مردان و دو ورزشكار برتر در بخش زنان در هر  

 کشورشان کسب می کنند  NPCدسته ، سهمیه بازي ها را براي 

صرف نظر از جنسیت و  ( و Bipartiteسهمیه هايی استفاده نشده از طريق روش کمیسیون دعوتی )

 دسته وزنی باز توزيع می شوند 

سهمیه کمیسیون 
 Bipartiteدعوتی 

 
دعوتی   کمیسیون  سهمیه  طريق  از   ، آسیا  پارالمپیک  کمیته  و  جهانی  يک    Bipartiteتكواندو  به 

 د. نورزشكار واجد شرايط در هر يک از بخشهاي مردان و زنان مجوز حضور در بازي ها را اعطا می کن
 

را  Bipartite  ,NPCبراي درخواست سهمیه کمیسیون دعوتی   در    مربوطه بايد درخواست کتبی خود 
 به پارا تكواندو جهانی ارسال نمايد.   1401تیر   1خرداد الی  16بازه زمانی 

 

 نفر  5آقايان: 
 نفر   5بانوان: 

 مجموع 
 نفر  40آقايان:  

 نفر   40بانوان: 

 
 

 جدول زماني

 توضیحات شمسی میالدي

جهانی   15/06/1400 2021سپتامبر  6 تكواندو  پارا  رنكینگ  مسابقه  يک  در  شرکت  جهت  ورزشكاران  مهلت  منظور  آغاز  به 
 احراز شايستگی 

 ارائه کند WTکشور میزبان بايد به صورت کتبی اسامی ورزشكاران منتخب خود را به  15/01/1401 2022 آوريل 4

هر   17/01/1401 2022آوريل  6 هاي  سهمیه  جهانی  و    NPCفدراسیون  جهانی  تكواندو  پارا  رنكینگ  لیست  طريق  از  که 
 سهمیه اختصاص يافته به میزبان به صورت کتبی به تايید می رساند 

 22/01/1401 2022 آوريل 11
بايد به طور مكتوب سهمیه اولیه انتخابی خود را که از طريق لیست رنكینگ پارا   NPCهر 

 بدست آمده به تايید برساند  تكواندو جهانی و سهمیه اختصاص يافته به کشور میزبان 

 ها براي ارسال فرم کارت شناسايی )لیست بلند( به کمیته برگزاري   NPCآخرين مهلت  11/01/1401 2022مارس  31

 2022( آوريلمارس / )
 

حدودا 
 اسفند/ارديبهشت 

 هانگژو )شهر ، کشور( 2022تورنمنت انتخابی بازي هاي پاراآسیايی 

 2022 آوريل

 متعاقبا اعالم می گردد
 ارديبهشت -فروردين

که از طريق تورنمنت انتخابی بازي هاي پاراآسیايی   NPCفدراسیون جهانی سهمیه هاي هر 
 هانگژو بدست آمده به صورت کتبی به تايید می رساند  2022

بايد به طور مكتوب سهمیه اولیه انتخابی خود را که از طريق تورنمنت انتخابی    NPCهر   11/02/1401 2022مه  1
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 هانگژو بدست آمده به تايید برساند 2022بازي هاي پاراآسیايی 

 ( Bipartiteآغاز فرآيند درخواست سهمیه کمیسیون دعوتی ) 16/03/1401 2022ژوئن  6

 01/04/1401 2022ژوئن  22
براي ارسال درخواست جهت اخذ سهمیه کمیسیون دعوتی  ها NPCآخرين مهلت 

(Bipartite ) 

 2022جوالي  7

 )قابل تغییر(
16/04/1401 

( را به  Bipartiteفدراسیون جهانی باز توزيع سهمیه هاي استفاده نشده کمیسیون دعوتی )

 ها تايید می کندNPCطور مكتوب به  

 2022جوالي  7

 (قابل تغییر)
16/04/1401 

ها تايید می  NPCرا براي  Bipartiteفدراسیون جهانی اختصاص سهمیه کمیسیون دعوتی 
 نمايد

 براي ثبت نام بر اساس نام هاNPC آخرين مهلت 24/04/1401 2022جوالي  15

 09/06/1401 2022اوت  31
پايان مهلت ورزشكاران جهت شرکت در يک مسابقه رنكینگ پارا تكواندو جهانی به منظور  

 احراز شايستگی  

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

 
 

 فرآيند تاييد سهميه ها 

  2022 آوريل 11 میزبانی موفق به کسب سهمیه شده اند، تالیست رنكینگ پارا تكواندو جهانی يا که با استفاده از روش هاي  کمیته هايی

   فرصت دارند بصورت مكتوب ) تنها از طريق ايمیل ( تمايل خود براي استفاده از سهمیه ها را اعالم نمايند. (22/01/1401)

  NPC ،(16/03/1401) 2022ژوئن  6هد کرد. تا اريخ پاسخ ندهند را باز توزيع خواهايی که تا اين تNPCفدراسیون جهانی سهمیه هاي آندسته از  

آسیايی ها بصورت مكتوب ) تنها از طريق ايمیل ( می توانند تمايل خود براي استفاده از سهمیه هايی که از طريق تورنمنت انتخابی بازي هاي پارا

طور رسمی اعالم می شود که کمیته هاي پارالمپیک مربوطه از   به (16/04/1401) 2022جوالي  7تا هانگژو کسب کرده اند را تايید کنند.  2022

تكواندو جهانی قرار می  و پارا  APCهايی که از سهمیه خود استفاده نكنند، در معرض تحريم NPCهر کدام از  سهمیه هاي خود استفاده می کنند

 گیرند. 

 توزيع مجدد سهميه هاي انتخابي استفاده نشده 
 ( و صرف نظر از جنسیت و دسته وزنی  باز توزيع می شوند. Bipartiteها ،  از طريق روش کمیسیون دعوتی )NPC نشدهسهمیه هاي استفاده 

 

 نتايج 
در مسیر  G4هانگژو ، امتیاز رنكینگ  2022نامه رنكینگ پارا تكواندو جهانی به تمامی ورزشكاران حاضر در بازي هاي پاراآسیايی  آيین با مطابق

 . پاريس اعطا می شود 2024ي پارالمپیک انتخابی بازي ها

 


