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 مواد داراي مدال  
 تعداد كل آزاد /مختلط زنان  مردان

1 1 - 2 

   تیمی زنان   8تورنمنت  مردان تیمی   8تورنمنت 

 

 تعداد سهميه ورزشكاران
 تعدادكل جنسیت آزاد  زنان  مردان

48 48 - 96 

 تیم داراي شش نفر بازيكن.  تیم از هر جنسیت، هر 8تعداد 
 

 سهميه هاي انتخابی  اختصاص 

 يك از ورزشكاران.  گیرد نه به تیم يا به هرتعلق می  NPCسهمیه انتخابی به  
 

  NPCحداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

سهمیه    6سهمیه انتخابی مردان و   6شامل تعداد كل تواند حداكثر يك سهمیه انتخابی تیمی مردان و يك سهمیه انتخابی تیمی زنان را  می  NPCيك 
 دريافت نمايد.انتخابی زنان 

 

 شرایط انتخاب ورزشكاران 

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

 باشند. يا بعد از آن  2025با زمان بازنگري سال  ( Rيا كالس ورزشی بازبینی ) (C)المللی كالس ورزشی تأيید شده داراي كالسبندي بین •
 

 NPCحداكثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 

زنان را ثبت  تورنمنتشرايط زن براي مردان و حداكثر شش ورزشكار واجد  تورنمنتتواند حداكثر شش ورزشكار واجد شرايط مرد براي می NPCيك 
 نام نمايد.

 

 سيستم انتخاب 
 هاي انتخابی به ترتیب ذيل اختصاص خواهند يافت:سهمیه

 تعداد كل انتخاب روش

قهرمانی جهان مسابقات 
 IBSAگلبال  2022

 دست می آورند.  ه خود ب  NPCكدام يك سهمیه انتخابی براي  تیم برتر مسابقات مردان هر دو
 خود به دست می آورند.  NPCكدام يك سهمیه انتخابی براي  تیم برتر مسابقات زنان هر دو

 ورزشكار مرد  12
 ورزشكار زن  12

مسابقات انتخابی منطقه اي  
2024/2023 

هاي   در سال IBSAيك از مسابقات قهرمانی منطقه اي گلبال  تیم برتر مسابقات مردان در هر
خود   NPC)كه به روش ديگري انتخاب نشده باشند(، يك سهمیه انتخابی براي  2024و  2023

 ند : وردست می آه ب
 منطقه آمريكا: يك تیم •

 : يك تیماقیانوسیه منطقه آسیا/ •

 : يك تیم(A)گروه  منطقه اروپا •

 منطقه آفريقا: يك تیم •

و  2023هاي  در سال IBSAتیم برتر مسابقات زنان در هريك از مسابقات منطقه اي گلبال 
  NPCبه شرح ذيل يك سهمیه انتخابی براي )كه به روش ديگري انتخاب نشده است(  2024

 نمايد. خود دريافت می
 منطقه آمريكا: يك تیم •

 ورزشكار مرد  24
 
 
 
 

 ورزشكار زن  24
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 تیم يك : اقیانوسیه منطقه آسیا /  •

 : يك تیم(A)گروه  منطقه اروپا •

 منطقه آفريقا: يك تیم •

خود را برگزار نكند، هرگونه سهمیه موجود، قهرمانی كه يك منطقه مسابقات  در صورتی
  IBSAرنكینگ انتخابی پارالمپیك تورنمنت روش اختصاص سهمیه  از طريقصرفنظر از منطقه، 

 مجدداً توزيع خواهد شد. 2023 در سال

تورنمنت رنكینگ انتخابی  
در سال   IBSAپارالمپیك 

2023 

تیم برتر مسابقات مردان )كه به روش ديگري انتخاب نشده اند(، هر كدام يك سهمیه انتخابی  
   دست می آورند.  ه خود ب  NPCبراي 

كدام يك سهمیه انتخابی   تیم برتر مسابقات زنان )كه به روش ديگري انتخاب نشده اند(، هر
 دست می آورند. ه خود ب  NPCبراي 

 ورزشكار مرد  6
 ورزشكار زن  6

 سهمیه كشور میزبان

كشور میزبان مستقیماً يك سهمیه انتخابی تیمی مردان و يك سهمیه انتخابی تیمی زنان  
 نمايد. دريافت می

دست پیدا   2022چنانچه كشور میزبان به هرگونه سهمیه مستقیم در مسابقات قهرمانی جهانی 
انتخابی   رنكینگ تورنمنتاز محل  كند، اين سهمیه)ها( مجدداً از روش اختصاص سهمیه می

   .مجدداً توزيع خواهد شد 2023 در سال IBSAپارالمپیك 
   2023سهمیه انتخابی مستقیم در مسابقات قهرمانی منطقه اي  چنانچه كشور میزبان به هرگونه

بعدي داراي باالترين رنكینگ در آن مسابقه )كه به   NPCدست پیدا كند، اين سهمیه )ها( به  
 .تفروش ديگري انتخاب نشده است( اختصاص خواهد يا

 ورزشكار مرد  6
 

 
 ورزشكار زن  6

  تعداد كل
 ورزشكار مرد  48
 ورزشكار زن  48

 
  

 
 

 جدول زمانی 

 توضیحات شمسی میالدي

 مكان اعالم می گردد  – 2022 سال در IBSAجهانی گلبال  قهرمانی مسابقات اعالم می شود  2022

 مكان اعالم می گردد. –2023 در سال IBSAتورنمنت  رنكینگ انتخابی پارالمپیك  1402تیر -خرداد 2023جوالي -ژوئن

 بازي هاي پاراپان آمريكا، شهر سانتیاگو، كشور شیلی  26/8/1402/ الی 5/9 2023نوامبر  26-17

 (، مكان اعالم می شود.  Aگلبال اروپا )گروه  2023 مسابقات قهرمانی 1402آذر -آبان 2023نوامبر -اكتبر

 اعالم می شود.  مكان ، اقیانوسیه گلبال آسیا/ 2023مسابقات قهرمانی  1402آذر -آبان 2023نوامبر -اكتبر

 ، مكان اعالم می شود.  آفريقا گلبال 2023مسابقات قهرمانی  1402آذر -آبان 2023نوامبر -اكتبر

در مسابقات قهرمانی  طريق شركتاختصاص يافته از به طور مكتوب اختصاص سهمیه تیمی  IBSA 18/12/1402 2024مارس  8
 نمايد.ها اعالم می  NPCرا به جهان 

از طريق شركت در مسابقات ها استفاده از سهمیه هاي انتخابی اختصاص يافته به خود  NPC 3/1/1403 2024مارس  22
 اعالم می نمايند. IBSAرا به قهرمانی جهان 

را به  از مسابقات قهرمانی جهان  اختصاص مجدد سهمیه هاي استفاده نشدهبه طور مكتوب  IBSA 6/1/1403 2024 مارس 25
NPC  نمايد.ها اعالم می 
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IBSA   به طور مكتوب اختصاص سهمیه تیمی اختصاص يافته از طريق شركت در مسابقات انتخابی
 نمايد.ها اعالم می  NPCمنطقه اي را به 

استفاده از سهمیه هاي انتخابی اختصاص يافته به خود از طريق شركت در   به طور مكتوب هاNPC 20/1/1403 2024آوريل  8
 اعالم می نمايند. IBSAمسابقات انتخابی منطقه اي را به 

 23/1/1403 2024آوريل  11

IBSA  اختصاص مجدد سهمیه هاي استفاده نشده از مسابقات انتخابی منطقه اي را  به طور مكتوب
   نمايد.ها اعالم می  NPCبه 

IBSA  را به تورنمنت رنكینگ انتخابی پارالمپیك به طور مكتوب اختصاص سهمیه تیمیNPC   ها
 نمايد.اعالم می 

استفاده از سهمیه هاي انتخابی اختصاص يافته به خود از طريق شركت در  به طور مكتوب ها NPC 6/2/1403 2024آوريل  25
  اعالم می نمايند. IBSAرا به   تورنمنت رنكینگ انتخابی پارالمپیك

  NPCاختصاص مجدد بقیه سهمیه هاي استفاده نشده از تمامی مسابقات را به به طور مكتوب  IBSA 10/2/1403 2024آوريل  29
  نمايد.ها اعالم می 

 ارسال فرم ثبت نام لیست بلند اعالم می شود  2024

 آخرين مهلت ثبت نام مواد ورزشی ورزشكاران  15/5/1403 2024اوت  5

 

 فرآیند تأیيد سهميه هاي اختصاص یافته 
ازطريق ايمیل( تمايل استفاده از سهمیه هاي انتخابی خود را به  فقط  انتخاب شده بايد به طور مكتوب )  NPCتا  تاريخ هاي مندرج در اين سند هر  

IBSA    اعالم نمايد. آن دسته ازNPC  هايی كه تا اين تاريخ پاسخ خود را ارسال ننمايند، سهمیه انتخابی خود را از دست خواهند داد وIBSA   تواند اين می
 سهمیه ها را مجدداً توزيع نمايد.
   سهمیه هاي انتخابی استفاده نشده را تايید و منتشر می كند.توزيع مجدد  به طور مكتوب  IBSA ،تا تاريخ هاي مندرج در اين سند

استفاده خواهند كرد. چنانچه  هاي مربوطه از سهمیه هاي اختصاص يافته به خود   NPCگردد كه  ، رسماً اعالم می (10/2/1403)  2024آوريل    29  تا
  گردد. IBSAو  IPC، ممكن است مشمول جريمه اي از سوي سهمیه اختصاص يافته به خود را استفاده نكند، NPCيك 

 

 سهميه هاي انتخابی استفاده نشده  یع مجددزتو
، به تیم داراي باالترين رنكینگ در مسابقه مربوطه كه سهمیه  همربوط  NPCهريك از سهمیه هاي انتخابی اختصاص يافته و استفاده نشده، توسط  

به گونه اي ديگر كسب سهمیه نكرده باشد. چنانچه كشور میزبان   NPCالبته در صورتی كه آن   ،مورد نظر در آن بدست آمده ، اختصاص خواهد يافت
جهان  قهرمانی  رنكینگ در مسابقات  داراي باالترين    NPCز سهمیه هاي اختصاص يافته به خود استفاده نكند، اين سهمیه صرفنظر از منطقه، به  ا

 كه به روش ديگري انتخاب نشده باشد، اختصاص خواهد يافت.   2022


