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 پاریس  2024هاي پارالمپيك راهنماي انتخاب ورزشكاران بازي

 پارا پاورليفتينگرشته ي  

آخرین تطبیق با متن انگلیسی – 1401شهریور   

 

 

 تعداد ورزشكاران و سهميه ها  رشته هاي ورزشی،

 در یك نگاه  
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 مواد داراي مدال 

 تعداد كل آزاد /مختلط زنان  مردان

 20 صفر 10 10

 كیلو گرم 49تا 
 كیلو گرم 54تا 
 كیلو گرم 59تا 
 كیلو گرم 65تا 
 كیلو گرم 72تا 
 كیلو گرم 80تا 
 كیلو گرم 88تا 
 كیلو گرم 97تا 
 كیلو گرم107تا 

 كیلو گرم  107به اضافه 

 كیلو گرم 41تا 
 كیلو گرم 45تا 
 كیلو گرم 50تا 
 كیلو گرم 55تا 
 كیلو گرم 61تا 
 گرمكیلو  67تا 
 كیلو گرم 73تا 
 كیلو گرم 79تا 
 كیلو گرم 86تا 

 كیلو گرم  86به اضافه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تعداد سهميه ورزشكاران

 تعداد كل جنسیت آزاد  زنان  مردان

80 80 20 180 

 

 هاي انتخابیه مياختصاص سه 

 .  NPCیابد نه به سهمیه انتخابی به خود ورزشكار اختصاص می

 

 NPCحداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

سهمیه ورزشكار زن دریافت نماید. موارد استئناء از طریق روش اختصاص سهمیه كمیسیون   8سهمیه ورزشكار مرد و   8تواند حداكثر می NPCیك 

 اعطاء می گردد.   Bipartiteدعوتی 

 

 شرایط انتخاب ورزشكار

 باید:  NPCشرایط بودن براي انتخاب توسط یك  ورزشكاران به منظور واجد

 باشند،  2024و  2023و  2022در سال هاي  پارا پاورلیفتینگ جهانیداراي مجوز فعال شركت در مسابقات  .1

بعد از آن   یا  2025سال  ( با تاریخ بازبینی  Review)مورد تایید( یا كالسبندي بازبینی )  Cداراي كالسبندي بین المللی با وضعیت كالسبندي   .2

 باشند، 

شروط مندرج در  در مورد ایشان رعایت شده باشد.    "  2021-2024  سالهاي  پاورلیفتینگ  پارا  انتخاب ورزشكارانطرز  مسیر و  "و شروط    قوانین .3

   :استبه شرح ذیل جهانی پاورلیفتینگ پارا  مورد تاییدورزشكار در مسابقات  الزامی  این قوانین شامل شركت
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o  2021مسابقات قهرمانی جهان بزرگساالن یا جوانان در سال 

o 2022 در سال  مربوطهمنطقه اي قهرمانی  مسابقات 

o و   2023 مسابقات قهرمانی جهان بزرگساالن یا جوانان در سال ، 

o  2024ژوئن  30( الی 11/10/1402) 2024در بازه زمانی اول ژانویه جهانی پاورلیفتینگ پارا  تاییدمسابقه مورد   2شركت در  

 ، و)شامل این تاریخ مذكور(( 10/4/1403)

  (6/4/1403) 2024ژوئن  26روز تا آخر پاورلیفتینگ پارا  پارالمپیكرده بندي شده در لیست اولیه رده بندي  .4

 ن دعوتی بایپارتایت توزیع می شود. شروط باال از طریق كسب سهمیه كمیسیو 4و  3قسمت هاي موارد استثناء در 

 

 NPCحداكثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 

شرایط را در هر ماده داراي مدال ثبت نام نماید. موارد  استثناء می تواند از طریق روش اعطاء سهمیه    تواند حداكثر یك ورزشكار واجدمی  NPCیك   

 در نظر گرفته شود.   Bipartiteكمیسیون دعوتی 

 

 سيستم انتخاب 

 ذیل اختصاص خواهد یافت:ترتیب هاي انتخابی به سهمیه

 تعداد كل سهمیه انتخاب روش

اختصاص سهمیه بر اساس  
 لیست رده بندي پارالمپیك 

ورزشكار برتر زن در هر گروه وزنی مندرج در لیست  هشتهشت ورزشكار برتر مرد و 
  2024ژوئن  26تاریخ  (بسته شده در) تا  پارا پاورلیفتینگ جهانی پارالمپیك بنديرده 

 دست می آورند. ه یك سهمیه انتخابی در ماده داراي مدال مربوطه خود ب (6/4/1403)

در بیشتر از هشت گروه ( 6/4/1403) 2024ژوئن   26 تا تاریخ NPCدر صورتی كه یك 
در هر یك از  و  رده بندي پارالمپیك پارا پاورلیفتینگ جهانی لیست اولین وزنی در 

  8باید تصمیم بگیرد براي كدامیك از  NPC، ورزشكار داشته باشد، این جنسیت ها
 دریافت نماید. می خواهد سهمیه خود را گروه جنسیتی  كدامدر و  ورزشكار خود

 ورزشكار مرد  80
 
 

 ورزشكار زن  80

اختصاص سهمیه بر اساس  
سهمیه كمیسیون دعوتی 

 ( Bipartiteبایپارتایت )

از   Bipartiteورزشكار واجد شرایط براي استفاده از سهمیه كمیسیون دعوتی  20 تعداد
 د شد. نخواه و پارا پاورلیفتینگ جهانی انتخاب IPCسوي 

ها باید یك تقاضاي NPCمد نظر قرار گرفتن جهت دریافت سهمیه دعوتی،  به منظور
پارا پاورلیفتینگ به ( 19/4/1403)2024جوالي   9 را به صورت مكتوب تاخود رسمی 
  ارائه نمایند.جهانی 

 
 ورزشكار  20

 
 
 
 

 ورزشكار  180  هاتعداد كل سهمیه

 

 

 جدول زمانی

 توضیحات شمسی میالدي
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 عملكرد و ثبت در لیست اولیه رده بندي پارالمپیك  دستیابیشروع دوره زمانی براي ورزشكاران جهت  10/12/1400 2022اول مارس 

 اعالم می شود  2024
 لیست بلند ثبت نام جهت دریافت  2024براي كمیته برگزاري بازیهاي پارالمپیك پاریس  آخرین مهلت
 ها ارسال شده است  NPCكه از جانب 

 6/4/1403 2024ژوئن  26
رده بندي اولیه براي قرار گرفتن در لیست انجام عملكرد   جهتی براي ورزشكاران پایان دوره زمان

 پارالمپیك 

 جهانیپارا پاورلیفتینگ  فرده بندي پارالمپیك از طر اولیه انتشار لیستبه روز رسانی و  8/4/1403 2024ژوئن  28

 13/4/1403 2024جوالي  3

ورزشكار در هر جنسیت در   8هایی كه در بیش از یك گروه وزنی و/یا بیش از   NPCآخرین مهلت براي 
مشخص سازند. اگر  براي كسب سهمیه نفر برتر رده بندي دارند تا گروه وزنی و نام ورزشكار خود را  8

بر اساس نتایج آخرین پارا پاورلیفتینگ جهانی نسبت به اعالم موارد خواسته شده اقدام نكند،  NPC یك 
راسا اقدام به تصمیم گیري خواهد نمود و این تصمیم قابل اعتراض یا   ،ابقه برگزارشدهمس

 .  تجدیدنظرخواهی نیست

 پارالمپیك را منتشر می كند. لیست رده بندي جهانی  پارا پاورلیفتینگ 15/4/1403 2024جوالي  5
ها در خصوص اختصاص سهمیه هاي انتخابی بر اساس لیست رده بندي   NPCارسال تاییدیه مكتوب به 

   جهانیپارا پاورلیفتینگ  توسطپارالمپیك 
   Bipartiteها جهت ارائه تقاضاي خود براي دریافت سهمیه كمیسیون دعوتی NPCآغاز مهلت براي 

 19/4/1403 2024جوالي  9
 هاي انتخابی اختصاص یافته   استفاده از سهمیهمبنی بر ها جهت تایید كتبی NPCآخرین مهلت 
جهت استفاده از جهانی پارا پاورلیفتینگ  ارسال تقاضاي مكتوب به ها جهت   NPCبراي آخرین مهلت 

  Bipartiteسهمیه كمیسیون دعوتی 

    هاNPCبه جهانی پارا پاورلیفتینگ  از طرف  Bipartiteدعوتی سهمیه كمیسیون  اختصاصتاییدیه ارسال  22/4/1403 2024جوالي  12

ثبت نام   فرم هاي جهت دریافت 2024براي كمیته برگزاري بازیهاي پارالمپیك پاریس  مهلتآخرین  15/5/1403 2024اوت  5
 ها ارسال شده است   NPCكه از جانب  مواد مسابقه اي

 

 هاي اختصاص یافته سهميه فرآیند تایيد  

مورد تایید خود را هاي  سهمیه  جهانی  پارا پاورلیفتینگبه  و از طریق ایمیل    باید به صورت مكتوب   NPC( هر  19/4/1403)  2024جوالي    9  تا تاریخ

پارا هاي انتخابی خود را از دست خواهند داد و  سهمیهبه طور خودكار  هایی كه تا این تاریخ پاسخ خود را ارسال ننمایند،  NPC. آن دسته از اعالم نماید

 می تواند این سهمیه را مجدداً توزیع نماید.جهانی پاورلیفتینگ 

هاي انتخابی استفاده نشده را به صورت مكتوب تایید و اعالم اختصاص مجدد سهمیهجهانی  پارا پاورلیفتینگ  (  22/4/1403)  2024جوالي    12تا تاریخ  

     نماید. می

هاي اختصاص یافته خود براي بازي هاي پارالمپیك  هاي مربوطه از سهمیهNPCگردد كه  ( رسماً اعالم می22/4/1403)  2024جوالي    12تا تاریخ  

هاي اختصاص یافته خود استفاده نكند، ممكن است مشمول جریمه هایی سهمیهبخشی یا تمامی  ز  كه ا  NPCاستفاده خواهند كرد. هر    2024پاریس  

 شوند.  IPCاز سوي 

 

 هاي انتخابی استفاده نشده توزیع مجدد سهميه 

  Bipartiteمربوطه، از طریق روش اختصاص سهمیه كمیسیون دعوتی  NPCهاي انتخابی اختصاص یافته و استفاده نشده توسط هر یك از سهمیه

 مجدداً توزیع خواهد شد. 


