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 3.1/ نسخه   راهنماي انتخاب ورزشكاران

 هانگژو  2022بازي هاي پاراآسيايي 

 بسكتبال با ويلچر 

 

 بسكتبال با ويلچر  

 مواد داراي مدال

 تعداد كل مختلط زنان  مردان
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 تعداد سهميه ورزشكاران 

 تعداد كل جنسيت آزاد  زنان  مردان

 نفر  192 صفر نفر  72 نفر  120

 متشكل از دوازده نفر ورزشكار می باشد. هر تيم  به رقابت می پردازند و   زناندر بخش تيم  شش و در بخش مردان ه تيم د# 

 هاي انتخابياختصاص سهيمه 

 يابد نه به تيم يا هر يك از ورزشكاران.  اختصاص می NPC سهميه انتخابی به  

 

 NPCحداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

 تواند حداكثر يك سهميه انتخابی تيمی مردان و يك سهميه انتخابی تيمی زنان را دريافت نمايد.می NPCيك 
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 شرايط انتخاب ورزشكار

 بايد:  NPCورزشكاران به منظور واجد شرايط بودن براي انتخاب توسط يك 

 ، قابليت كالسبندي را داشته باشند IWBFمطابق سيستم كالسبندي بين المللی  •

 نمايندگی آن را بر عهده دارند شند كه داراي پاسپورت كشوري با •

 

 

 NPCحداكثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 

 زنان  تورنمنت ورزشكار واجد شرايط زن را براي   12ورزشكار واجد شرايط مرد را براي تورنمنت مردان و حداكثر  12تواند حداكثر می  NPC هر 

 ثبت نام نمايد.

 

 

 سيستم انتخاب 

 تعداد كل سهميه انتخاب روش

  –مسابقات قهرمانی بسكتبال با ويلچر منطقه آسيا 
 IWBFاقيانوسيه 

 2022مارس 

 

انتخابی كسب می كنند،    به جز تيم به صورت خودكار سهميه  هايی كه 
رنكينگ   برتر  تيم  خواهند  مسابقات  شش  سهميه  مردان  بخش  در  نيز 

  گرفت

 

تيم انتخابی كسب می    به جز  به صورت خودكار سهميه  كنند،  هايی كه 
   چهار تيم برتر رنكينگ مسابقات نيز در بخش زنان سهميه خواهند گرفت

 تيم مردان  6

 

 

 تيم زنان  4

 

 خودكارسهميه انتخابی به برخی تيم ها به طور 
 گرديده است اعطاء 

 چين تيم مردان: ژاپن، كره، ايران، 

 تيم زنان: چين، ژاپن 

 تيم مردان  4

 تيم زنان  2

 كشور ميزبان
براي   بازي ها  اشاره شد؛ سهميه مستقيم حضور در  باال  همانطور كه در 

 تيم هاي مردان و زنان چين به عنوان ميزبان در نظر گرفته شده است 
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 جدول زماني

 توضيحات شمسی ميالدي

 و كميته برگزاري  IWBF  ،APCنفرات ؛ جهت ارائه به   آخرين مهلت ثبت نام بر اساس تعداد 11/01/1401 2022 مارس 31

 و كميته برگزاري IWBF  ،APC؛ جهت ارائه به  آخرين مهلت ثبت نام بر اساس نام 24/04/1401 2022جوالي  15

 هانگژو – 2022بازي هاي پاراآسيايی  23/07/1401-17 2022اكتبر  9-15

 

 توزيع مجدد سهميه هاي استفاده نشده 

 استفاده نشوند، به باالترين تيم بعدي در جدول رنكينگ اختصاص می يابد. NPCسهميه هاي اختصاص يافته كه توسط يك 

 

 

 

 

 

 


