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 مواد داراي مدال   
 تعداد كل مختلط/آزاد  زنان  مردان

 10 صفر 5 5

K44  كیلوگرم 58زیر 

K44  كیلوگرم 63زیر 

K44  كیلوگرم 70زیر 

K44 كیلوگرم80 زیر 

K44  كیلوگرم 80باالی 

K44  كیلوگرم 47زیر 

 K44  كیلوگرم  52زیر 

K44  كیلوگرم 57زیر 

K44  كیلوگرم 65زیر 

K44  كیلوگرم65باالی 

  

 

 ورزشكاران  سهميهتعداد 
 تعداد كل آزاد  جنسیت زنان  مردان

 120 صفر 60 60

 

 هاي انتخابی  سهميهاختصاص 
گیرد و نا با ورزشکاار  رر هکیهیا ای كا از تعلق م  NPCهکیهیا انتخاب  با  یک ورزشکاار قطط م  تواند دداكرر یک هکیهیا انتخاب  دریاقت نهاید  

با دهکت آمد  حدت  هکیهیا رای توزیش شکد  م(ددبا باید با ورزشکااری داد  شکد  باشکد كا رد  بندی او در   پارالهپیا طریق روش لیسکت رد  بندی  
ب در 12/2/1403ال   11/10/1402حاز  2024تا اول م   2024در باز  زمان  اول ژانویا  جیان  پاراتاواندو  قدراهکککیون   پارالهپیا لیسکککت رد  بندی 

 نفر برتر باشد   20رهان كالس ورزش  و گرو  وزن ا یک بار جزو 

    NPCا با ورزشاار تعلق م  گیرد و نا با بایپارتایتهیهیا اختصاص یاقتا از طریق كهیسیون دعوت  

 

 NPCحداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

هکیهیا در م(هو،ا كسکس هکیهیا نهایدا ال تا در صکورت  كا ای   10دداكرر و برای  هکیهیا زنان   5هکیهیا مردان و    5م  تواند دداكرر    NPCرر 

رر تواند یک هکیهیا كسکس كند  در رر ماد  مدال آور قطط م   NPCرر   كسکس كرد  باشکد  پارالهپیا هکیهیا را را از طریق روش لیسکت رد  بندی 

NPC    هیهیا  6هیهیا زنان و برای دداكرر   3هیهیا مردان و   3كا از طریق مسابطات انتخاب  منططا ای كسس هیهیا كرد ا قطط م  تواند دداكرر
 در م(هو،ا كسس هیهیا نهاید  

 اختصاص م  یابد  بایپارتایتبرخ  هیهیا را با طور اهترناء از طریق كهیسیون دعوت  
 

 شرایط انتخاب ورزشكار

 باید:  NPCورزشااران با منظور واجد شرایط بودن برای انتخاب توهط یک 
 

 ؛باشندقدراهیون جیان  تاواندو از  2024جیان  شركت در مسابطات هال دارای م(وز  •

 ؛باشندیا بعد از آن  2025هال  با تاریخ بازنگری  (R)یا تحت بازنگری  (C)الهلل  با وضعیت كالس ورزش  تأیید شد  دارای كاله ندی بی   •

 ؛باشندقدراهیون جیان  تاواندو ف از طردان تاواندو گوار  دارای  •

 و هال تهام ه  داشتا باشند؛ 16داقل با د11/10/1403ح 2024دهام ر  31تا تاریخ  •

ب شکركت كرد  12/2/1403ح 2024اول م  ب و 11/10/1400ح 2022اول ژانویا  در باز  زمان  جیان پاراتاواندو  رد  بندی  مسکابطا   3دداقل در  •
 باشند 

 

  NPCحداكثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 

ث ت نام نهاید  اهترناء قطط از طریق كسس هیهیا كهیسیون دعوت     ی مدال آور تواند دداكرر یک ورزشاار واجد شرایط را در رر ماد م   NPCیک 

 را قطط م  توانند ورزشااران را در مواد دارای مدال  كا در آنیا كسس هیهیا كرد  اندا ث ت نام نهایند  NPCم(از اهت   بایپارتایت
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 سيستم انتخاب 
 

 رای انتخاب  با ترتیس ذیل اختصاص خوارد یاقت:هیهیا

 تعداد كل هیهیا انتخاب روش

پارالهپیا   لیست رناینگ 
 پاراتاواندو جیان   

دارای بککاالتری  رد  بنککدی در رککر گککرو  وزنکک  در لیسککت رد  بنککدی  K44ورزشککاار  6
ا رکر كکدام یکک هکیهیاا تکا دکداكرر هککیهیا در 2024ژانویکا تکا  پاراتاوانکدو پکارالهپیا 

 با دهت م  آورند   NPC رر براینظر گرقتا شد  
هککیهیا رککای  كککا از ایکک  طریککق توزیککش نگردنککدا از طریککق هککیهیا كهیسککیون دعککوت  

 اعطاء م  شوند  بایپارتایت

 ورزشاار مرد   30
 

 ورزشاار زن  30

مسابطات انتخاب  منططا ای  
2024 

انتخککاب  منططککا ایا  تورنهنککت 5ورزشککاار برتککر در رککر مککاد  مککدال آور در رککر یککک از 

 خود با دهت م  آورند   NPCیک هیهیا برای 

 انتخکاب   تورنهنکت رکایمک  تواننکد ورزشکاار در    رکای NPCتنیکا  در رر گرو  جنسیتا  
از روش بکاال بکا دهکت   هکیهیا انتخکاب  یکا بی کتر  3انکد  رنوز نتوانستا  ث ت نام كنند كا  

 د  نآور

 بککا تعککداد هککیهیا رککای باقیهانککد محککدود  NPCتعککداد ورزشککااران ث ککت نککام  از رککر 

چنانچککا  در رککر جنسککیت برهککد   NPCهککیهیا انتخککاب  رککر  3اهککت تککا بککا دککداكرر 

NPCقکک ال یککک هککیهیا از طریککق كسککس هککیهیا بککاال بککا دهککت آورد  اهککتا  ییاککارا
  ماد  رای مدال آور ث ت نام كند  د ورزشااری را در ننه  توان

یکا برخک  مکواد در آن ارا کا   نگکرددچنانچا یک مسکابطا انتخکاب  در یکک منططکا برگکزار  
مککاد  ورزشککااران دارای بککاالتری  رد  بنککدی در رهککان انتخککاب  بککا  رککایهککیهیا ا ودن ک

منتیکک   جیککان وانککدو اپارات پککارالهپیا لیسککت رد  بنککدی منططککا در مککدال آور از رهککان 
  اعطاء م  گردد  2024م  ما   با 

 ورزشاار مرد  25
 
 

 ورزشاار زن  25

 هیهیا ك ور میزبان

مکاد  مکدال   5یکک هکیهیا بکا ازای رکر  ا یعنک   هکیهیا  5ك ور میزبان با طور مسکتطی   
پککارالهپیا  قدراهککیون در لیسککت رد  بنککدی ك ککور خککود ورزشککاار برتککر  5 بککرای اآور

 2در    دککداقلدهککت خوارککد آوردا بکک 2024ژانویککا  مککا  منتیکک  بککاپککارا تاوانککدو جیککان  
  ورزشااران خان  دضور خوارند داشت  باید  ماد 

هکیهیا كسکس كکرد  باشکدا ایک  هکیهیا در بکاال  چنانچا ك ور میزبان از طریق دیگکری  
 توزیش خوارد شد  بایپارتایت را از طریق كهیسیون دعوت 

 ورزشاار  5

هیهیا كهیسیون دعوت  
 بایپارتایت

تکا جکای  بکرای پکارا تاوانکدو  یکان   و قدراهکیون ج  IPCواجد شرایط از طکرف    ورزشاار  5
د نظکر قکرار مک  گیرنکد كکا تعکداد ورزشکااران در مکاد  مکورد نظکر بکا ای  نو، هیهیا م

  ورزشاار در رر ماد ب  12دد نصاب برگزاری برهد ح

در رککا بایککد  NPCبککا منظککور بررهکک  تطاضککای اهککتفاد  از هککیهیا كهیسککیون دعککوت ا 
یککک تطاضککای رهککه  بککا قدراهککیون  حتککاریخ متعاق ککا اعککالم مکک  گککردد ب  2024هککال 
 پارا تاواندو ارا ا نهایند جیان  

 ورزشاار  5

  تعداد كل
 ورزشاار مرد  60
 ورزشاار زن  60
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 جدول زمانی
 توضیحات شهس  میالدی

بازی رای پارالهپیک   ورود با  برای كسکس شکرایط الزم ورزشکااران جیت  آغاز دور  زمان  برای 11/10/1400 2022اول ژانویا 
 پاریس 2024

پارالهپیا  قدراهککیون با طور ماتوب اختصککاص هککیهیا را از طریق لیسککت رد  بندی   WT 18/10/1402 2024ژانویا  8
 و ك ور میزبان را اعالم م  كند  جیان 

اهککتفاد  از هککیهیا رای اختصککاص جیت تایید و ك ککور میزبان     راNPC آخری  میلت برای   25/10/1402 2024ژانویا  15
 پارا تاواندو  پارالهپیا  قدراهیون جیان یاقتا از طریق لیست رد  بندی 

بکا طور ماتوب توزیش م(کدد هکککیهیکا رکای بکاقیهکانکد  از لیسکککت رد  بنکدی پکارالهپیا     WT 29/10/1402 2024ژانویا  19

  را و ك ور میزبان را اعالم م  كند  NPCقدراهیون جیان  پارا تاواندو را با

قوریا تا آوریل 
2024 

تا    1402بیه   
 1403اردی ی ت 

 آقریطاتورنهنت انتخاب  منططا 

قوریا تا آوریل 
2024 

  تا   1402بیه   
 1403اردی ی ت 

 اقیانوهیا  تورنهنت انتخاب  منططا

قوریا تا آوریل 
2024 

تا    1402بیه   
 1403اردی ی ت 

 تورنهنت انتخاب  منططا آمریاا

قوریا تا آوریل 
2024 

تا    1402بیه   
 1403اردی ی ت 

 تورنهنت انتخاب  منططا آهیا

قوریا تا آوریل 
2024 

تا    1402بیه   
 1403اردی ی ت 

 تورنهنت انتخاب  منططا اروپا

  11/2/1403 2024آوریل  30
WT   با طور ماتوب هککیهیا رای اختصککاص یاقتا از طریق تورنهنت رای انتخاب  مناطق را

 اعالم م  كند  

 2024ما  م  
 

   1403اردی ی ت  
 حاعالم م  شودب    

 بایپارتایتآغاز ارهال درخواهت اهتفاد  از هیهیا كهیسیون دعوت  

 اعالم م  شود  2024
جیت دریاقت لیسکککت بلند  2024آخری  میلت برای كهیتا برگزاری بازییای پارالهپیک پاریس 

 را ارهال شد  اهت  NPCث ت نام كا از جانس 

 اعالم م  شود  2024
اهکتفاد  از هکیهیا رای اختصکاص یاقتا از طریق كا بطور ماتوب  را    NPC  آخری  میلت برای

 تورنهنت رای انتخاب  مناطق را اعالم م  كنند 

 اعالم م  شود  2024
تطاضکای اهکتفاد  از هکیهیا رای كهیسکیون دعوت  ارهکال   را جیت NPC میلت برایآخری  

 بایپارتایت

 اعالم م  شود  2024
WT   م(دد و اختصککاص با طور ماتوب اختصککاص هککیهیا رای كهیسککیون دعوت  بایپارتایت

را اعالم  NPCرا با   رای انتخاب  منططا ای  تدر تورنهنهککیهیا رای انتخاب  اهککتفاد  ن ککد  
 نهاید م 

جیکت دریکاقکت قرم رکای     2024آخری  میلکت برای كهیتکا برگزاری بکازییکای پکارالهپیکک پکاریس   15/5/1403 2024اوت  5
 را ارهال شد  اهت  NPCث ت نام مواد مسابطا ای كا از جانس 

 

 

 فرآیند تأیيد سهميه هاي اختصاص یافته 
را اعالم  NPCبا طور ماتوب اختصکاص م(دد هکیهیا رای انتخاب  اهکتفاد  ن کد  را با    WT حتاریخ دقیق متعاق ا اعالم م  شکودب 2024هکال تا 
 نهاید  م 
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رای مربوطا از هکیهیا رای اختصکاص یاقتا با خود برای بازی   NPCگردد كا رهکها  اعالم م حتاریخ دقیق متعاق ا اعالم م  شکودب   2024هکال   تا 

كا از هکیهیا رای اختصکاص یاقتا با خود اهکتفاد  ناندا مها  اهکت م کهول جریها از   NPCاهکتفاد  خوارند كرد  رر  2024پاریس   رای پارالهپیک

 شوند  WTو  IPCهوی 
 

   هاي انتخابی استفاده نشده توزیع مجدد سهميه 

مربوطاا با ورزشاار دارای باالتری    NPCیاقتا و اهتفاد  ن د  توهط اختصاص  پارا تاواندو جیان پارالهپیا  قدراهیون رد  بندی  ررگونا هیهیا

داد  م    NPCدداكرر هیهیا اختصاص  با رر  با در نظر داشت   حكا از طریق دیگری انتخاب ن د ب و    WTرناینگ در رهان لیست جیان  رناینگ  

با ورزشاار   اهتفاد  ن د  اهت ا     NPCكا توهط    منططا ایشود  رر یک از هیهیا رای اختصاص یاقتا و اهتفاد  ن د  از طریق مسابطات انتخاب   

اختصاص خوارد    NPCكرر قابل اختصاص با یکو با تعداد دداحكا با روش دیگری انتخاب ن د ب  بعدی دارای باالتری  رد  بندی در رهان مسابطا  
  اختصاص م  یابد  بایپارتایتكهیسیون دعوت  هیهیا  یاقت  رر هیهیا ای كا از ای  روش را باق  بهاندا از طریق 


