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 رشته هاي ورزشی و تعداد ورزشكاران و سهميه ها 
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 مواد داراي مدال 
 تعداد كل مختلط/آزاد  زنان  مردان

 16 صفر 8 8

 J1كیلوگرم  60منفی 

 J1 كیلوگرم 73منفی 
 J1كیلوگرم  90منفی 
 J1 كیلوگرم 90مثبت 
 J2 كیلوگرم 60منفی 

 J2 كیلوگرم 73منفی 
 J2 كیلوگرم 90منفی 
 J2 كیلوگرم 90مثبت 

 J1كیلوگرم  48منفی 

 J1كیلوگرم  57منفی 

 J1كیلوگرم  70منفی 
 J1كیلوگرم  70مثبت 
 J2كیلوگرم  48منفی 
 J2كیلوگرم  57منفی 

 J2كیلوگرم  70منفی 
 J2كیلوگرم  70مثبت 

  

 

 تعداد سهميه ورزشكاران 
 تعداد كل جنسیت آزاد  زنان  مردان

62 56 30 148 

 

 اختصاص سهميه هاي انتخابی 
سهميی  اتتاهای فاهت  از یرفم كيیسهیون ديوتی يافتازتافت نیه ي  رززكهراز تعلم می  .NPC گیرد ن  ي   سهميی  اا  انتخايی ي  رززكهراز تعلم می

 .  NPCگیرد ر ن  ي  

 

 NPCحداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

سهميی  انتخايی يا حداكثر فك سهميی  دز ار ماد   16سهميی  انتخايی زنان ر مميويا   8سهميی  انتخايی مردان ر حداكثر  8تواند حداكثر می NPCفك 
 دازا  مدال دزفاهت نيافد.

 يرتی سميی  اا ي  یوز استثناء از یرفم كيیسیون ديوتی يافتازتافت اتتاای می فايد.

 

 شرایط انتخاب ورزشكار
 راجد كرافط يودن يرا  كركت دز مسايق  يافد: رززكرازان ي  منظوز 

 
 ( متولد كد  ياكد،11/10/89) 2011تا قبل از ارل ژانوف   •

 2022سهتتامبر ارل   دز ياز  زمانی "امتیاز زنرینگ جمانی   "تا ي     كهركت نيود  ياكهند  IBSAاليللی موزد تأفید  حداقل دز فك مسهايق  يی  •
 ( دست فايند، ر4/4/1403) 2024ژرئ   24( ر 10/6/1401)

تازفخ يا   (R)فا تحت يازنگر    (C)يا رضهعیت كالس رززكهی تأفید كهد  دز فك كالس رززكهی راجد كهرافط  اليللی دازا  كالسهبند  يی  •
 .فا يعد از آن ياكند 2025يازنگر  سال 

 

  NPCحداكثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 

 Bipartiteر اسهتثنائا  از یرفم سهميی  كيیسهیون ديوتی   تواند حداكثر فك رززكهراز راجد كهرافط زا دز ار ماد  انفراد  تبت نام نيافدمی NPCفك 
 اا هقط می توانند رززكرازان زا دز مواد دازا  مدالی ك  دز آنما كسب سميی  كرد  اند، تبت نام نيافند. NPC ايطا می كود.
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 انتخاب سيستم 
 اا  انتخايی ي  ترتیب ذفل اتتاای توااد فاهت:سميی 

 تعداد كل سميی  انتخاب زرش

  جمانی زد  يند لیست 

 يهدرن دز نظهر گهرهت  كهالس رززكهی   اهر مهاد  دازا  مهدالدز  رززكراز يرتر مرد ر زن  
( 4/4/1403) 2024 ژرئهه  24منتمههی يهه   IBSAجههودر  زد  ينههد  جمههانی  دز لیسههت

 :ي  دست می آرزندتود ير اساس جدرل ذفل  NPCفك سميی  انتخايی يرا  

  

 رززكراز مرد  54
 
 

 رززكراز زن  48

 كشوز میهيان

كشوز میهيهان مسهتقیيا دز اهر مهاد  دازا  مهدال فهك سهميی  انتخهايی كه  دز آن مهاد  
ايههام كهرد ،   2022دز سهال    IBSAكهراز زا يه  مسهايقا  جمهانی جهودر  زحداقل فهك رز

يه  دسهت مهی آرزد. سهميی  اها  كشهوز میهيهان يه  رززكهراز يرتهر آن كشهوز )كه  يهه  
 24منتمههی يهه   IBSAدفگههر  انتخههاب نشههد ( دز جههدرل زد  ينههد  جمههانی جههودر  زرش
 .تعلم می گیرد( 4/4/1403) 2024ژرئ  

 اسههتفاد  نشههد  توسههط كشههوز میهيههان از یرفههم كيیسههیون ديههوتیارگونهه  سههميی  
Bipartite .توزفع توااد كد 

 سميی  مردان  8
 

 سميی  زنان  8

 كيیسیون ديوتیسميی  
 يافتازتافت

ر  IBSA از سههو  Bipartiteيههرا  دزفاهههت سههميی  كيیسههیون ديههوتی  رززكههراز  30
IPC  .انتخاب توااند كد  

اهها يافههد فههك  NPCيهه  منظههوز يرزسههی تقاضهها  اسههتفاد  از سههميی  كيیسههیون ديههوتی، 
 (  ازائ  نيافند.18/4/1403) 2024جوال   8 تا IBSAتقاضا  زسيی زا ي  

 رززكراز  30

   تعداد كل

 رززكراز مرد  62
 رززكراز زن  56

سميی   30
 جنسیت آزاد 
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 جدول زمانی
 توضیحا  كيسی میالد 

جودر  جمانی  لیسههت زنرینگ جمت تبت دز  IBSAمسههايقا  اتتاههاصههی   ييلررداا دز آغاز درز  زمانی 10/6/1401 2022ستتامبر ارل 
IBSA 

 ايالم می كود  ايالم می كود 
جمت دزفاهت لیسهت يلند تبت نام   2024آترف  مملت يرا  كيیت  يرگهاز  ياز  اا  پازاليتیك پازفس 

 اا ازسال كد  است.  NPCك  از جانب 

 IBSAجمت تبت دز لیست زنرینگ جمانی جودر پافان درز  زمانی ييلررداا  4/4/1403 2024 ژرئ  24

  يافتازتافتكررع هرآفند تقاضا  استفاد  از سميی  كيیسیون ديوتی  4/4/1403 2024ژرئ   24

 نيافد.اا ر كشوز میهيان ايالم می NPCاتتاای سميی  اا  انتخايی زا ي  یوز مرتوب ي    IBSA 11/4/1403 2024ارل جوال  

 18/4/1403 2024جوال   8
NPC  اسهتفاد  از سهميی  اا  اتتاهای فاهت  ي  تود زا ي  یوز مرتوب ي   ر كشهوز میهيان ااIBSA   ايالم
 نيافند.می

 Bipartiteآترف  مملت يرا  ازسال تقاضا  استفاد  از سميی  اا  كيیسیون ديوتی  18/4/1403 2024جوال   8

 نيافد.اا ايالم میNPCي  یوز مرتوب اتتاای ممدد سميی  اا  انتخايی استفاد  نشد  زا ي    IBSA 25/4/1403 2024جوال   15

 نيافد.زا ي  یوز مرتوب ايالم می يافتازتافت ايطا  سميی  اا  كيسیون ديوتی  IBSA 25/4/1403 2024جوال   15

 15/5/1403 2024ار   5
جمهت دزفهاههت هرم اها   تبهت نهام  2024آترف  مملهت يرا  كيیته  يرگهاز  يهاز  اها  پهازاليتیهك پهازفس  

 اا ازسال كد  است  NPCمواد مسايق  ا  ك  از جانب 

 

 فرآیند تأیيد سهميه هاي اختصاص یافته 
)هقط از   ي  یوز مرتوبزا  اا  انتخايی دزفاهتی  انتخاب كههد  يافد تيافل تود يرا  اسههتفاد  از سههميی  NPC( ار 18/4/1403)  2024جوال     8تا 

تود زا از دسهت  تیم اافی ك  پاسهخ تود زا تا اف  تازفخ ازسهال ننيافند، سهميی  اا  انتخايی  NPCايالم نيافد. آن دسهت  از    IBSAي    یرفم افيیل(
 ميی  اا زا ممدد توزفع نيافد.تواند اف  سمی IBSAتوااند داد ر 

 ي  یوز مرتوب اتتاای ممدد تيامی سميی  اا  انتخايی استفاد  نشد  زا ايالم توااد كرد.   IBSA( 25/4/1403) 2024جوال   15تا 
اا  مريوی  از سههميی  اا  اتتاههای فاهت  ي  تود يرا  ياز  اا  پازاليتیك  NPCگردد ك  ( زسههيا  ايالم می25/4/1403) 2024جوال  15تا 

ر  IPCك  از سهميی  اا  اتتاهای فاهت  ي  تود اسهتفاد  نرند، مير  اسهت مشهيول جرفي  از سهو    NPCاسهتفاد  توااند كرد. ار  2024پازفس 
IBSA  .كوند 
 

 هاي انتخابی استفاده نشده توزیع مجدد سهميه 
)ك     دز ايان ماد  دازا  مدالمريوی ، ي  رززكراز دازا  ياالترف  زنرینگ     NPCارگون  سميی  انتخايی اتتاای فاهت  ر استفاد  نشد  توسط  

( اتتاای توااد  4/4/1403)  2024  ژرئ   24منتمی ي     IBSA  جودر   جمانیزد  يند   دز لیست  انتخاب نشد (  دز آن  كشوزش ي  زرش دفگر   
 فاهت.


