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 3.1/ نسخه   راهنماي انتخاب ورزشكاران

 هانگژو  2022بازي هاي پاراآسيايي 

 گلبال 

 

 
 

 گلبال  

 مدالمواد داراي 

 مجموع  مختلط بانوان  مردان

1 1 0 2 

 

 تعداد سهميه ورزشکاران 

 مجموع  جنسيت آزاد  بانوان  مردان

48 48 0 96 

 نفر در هر تيم، به رقابت مي پردازند.   6تيم زنان با حضور  8تيم مردان و  8

 

 هاي انتخابي اختصاص سهميه  

 يابد نه به ورزشکار يا تيم.  اختصاص مي NPCسهميه انتخابي به  

 

   NPC  حداكثر سهميه هاي اختصاص يافته به هر

 تواند داشته باشد. بيشتر از يك سهميه در بخش تيمي مردان و يك سهميه در بخش تيمي بانوان نمي  NPCهر 
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 ورزشكاران واجد شرايط 

 بايد داراي شرايط ذيل باشند:   NPCورزشکاران انتخابي از يك 

 ثبت نام شده باشند  ISASتمام ورزشکاران بايد در  •

 داشته باشند  ISASرا در  2022سال  اليسنستمام ورزشکاران بايد  •

 تمامي ورزشکاران مي بايست کارت شناسايي خود را به همراه داشته باشند ) آيدي کارت يا پاسپورت (  •

 بايد کالسبندي شوند  ( هستندNجديد )بندي کالسي که داراي  تمام ورزشکارانبه عالوه؛  •

 

 NPCبه ازاي هر  ثبت نامحداكثر 

 واجد شرايط ثبت نام نمايد. ورزشکار   6و يك تيم بانوان متشکل از  واجد شرايطورزشکار  6تواند حداکثر يك تيم مردان متشکل از مي NPCيك 

 

 انتخاب سيستم 

 مجموع انتخاب  روش 
اختصاص سهميه از طريق  

 IBSAرنکينگ جهاني گلبال 
 (09/04/1401) 2022ژوئن  30 تا تاريخ IBSAرنکينگ جهاني آسيا در تيم برتر  7
 (09/04/1401) 2022ژوئن  30 تا تاريخ IBSAرنکينگ جهاني آسيا در تيم برتر  7

 تيم مردان  7
 تيم زنان  7

 سهميه کشور ميزبان
بانوان    در بخشمردان و يك سهميه  در بخشکشور ميزبان به طور مستقيم يك سهميه 

 کند.  دريافت مي
 تيم مردان  1
 بانوان تيم  1

 

 جدول زماني 

 اقدام شمسي ميالدي

بر اساس   تمايل براي شرکت در اين بازي هاها جهت ابراز NPCآخرين مهلت پاسخ مکتوب  11/01/1401 2022مارس  31
 و کميته برگزاري IBSA  ،APC تعداد به  

 IBSAموعد تعيين سهميه هاي انتخابي بر اساس ليست رنکيگ جهاني  09/04/1401 2022ژوئن  30

مطابق با ليست  ( 09/04/1401 ) 2022ژوئن  30تيم زنان که در  8تيم مردان و  8از  APC 24/04/1401 2022جوالي  15
موفق به کسب سهميه شده اند براي حضور در اين بازي ها دعوت مي   IBSAرنکيگ جهاني 

 نمايد

آن  استفاده از اعالم و  به آنهاسهميه هاي اختصاص يافته  جهت تاييدها  NPC  مهلت پايان 29/04/1401 2022جوالي  20

 . APCبه   بصورت کتبي

تيم برتر   APCاقدام به تاييد استفاده از سهميه خود نکنند ، هاي داراي سهميه NPCچنانچه  30/04/1401 2022جوالي  21
 را دعوت خواهد کرد.برتر رنکينگ بعدي 

 استفاده از سهميه هاي مجدد توزيع شده تاييدهايي بعدي براي NPCپايان مهلت  04/05/1401 2022جوالي  26
APC  سهميه هاي هرNPC  نمايد.مي تاييدرا 

 و کميته برگزاري IBSA ،APCها براي ثبت نام بر اساس نام به NPCپايان مهلت  08/05/1401 2022ي جوال 30
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 هانگژو – 2022بازي هاي پاراآسيايي  17/07/1401-23 2022اکتبر  9-15

 

 

 مجدد سهميه هاي استفاده نشده  توزيع 

بعدي با باالترين رنکينگ حاضر در رنکينگ  NPCاز سهميه استفاده نکند، آن سهميه به  NPC  اختصاص يابد و آن NPCيك چنانچه سهميه اي به 

 اختصاص خواهد يافت.( ، 09/04/1401)  2022ژوئن  30تا  IBSAجهاني گلبال 


