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 مواد داراي مدال  

 تعداد كل مختلط/آزاد  زنان  مردان

 10 صفر 5 5

   KL1كاياك انفرادي  KL1كاياك انفرادي 

   KL2كاياك انفرادي  KL2كاياك انفرادي 

   KL3كاياك انفرادي  KL3كاياك انفرادي 

   VL2كانو انفرادي  VL2كانو انفرادي 

   VL3كانو انفرادي VL3كانو انفرادي

 

 تعداد سهميه ورزشكاران

 تعدادكل جنسيت آزاد  زنان  مردان

 100 صفر 50 50

 

 اختصاص سهميه هاي انتخابي 

 دست آورد.ه كشورش ب  NPCاختصاص مي يابد نه به خود ورزشكار. يك ورزشكار مي تواند فقط يك سهميه انتخابي براي  NPCسهميه انتخابي به  

انتخابي  تواند    ميفقط ورزشكاري   يا   C  نمايد كه در آن مسابقه با وضعيت كالسبندي  كسب سهميهخود    NPC  برايدر يك مسابقه  تاييد(  )مورد 

 كرده باشد.   (11/10/1403 (2024دسامبر  31 بعد از( با تاريخ بازبيني Reviewكالسبندي بازبيني )

انتخابي به دست آورده )رده(    رنك  كاياكماده مدال آور  يك  كانو و هم در  آوريك ماده مدال  هم در  چنانچه يك ورزشكار در يك مسابقه انتخابي  

سهميه انتخابي كاياك به باالترين ورزشكار رده بندي شده در  مربوطه فقط سهميه انتخابي كانو اختصاص مي يابد و    NPCبه  در اين صورت    باشد،

   داده خواهد شد. نشده(  انتخابهمان ماده مدال آور كاياك )كه از طريق ديگر 

 

 NPCبه ازاي هر  افتهاختصاص ی حداکثر تعداد سهميه 

سهميه زنان    5سهميه مردان و    5مي تواند حداكثر    NPCمي تواند حداكثر يك سهميه انتخابي در هر ماده داراي مدال دريافت نمايد. يك    NPCيك  

 را دريافت نمايد.

  .(ICF)قانون سه قاره اي  حضور داشته باشند 2024پاريس هاي پارالمپيك  حداقل نمايندگان سه قاره بايد در هر يك از مواد داراي مدال در بازي

انتخاب شده داراي   NPCداراي پايين ترين رنكينگ انتخابي )  NPCشركت نداشته باشند، در اين صورت  چنانچه ورزشكاران از سه قاره در يك ماده  

، سهميه انتخابي خود را در ماده داراي مدال مربوطه از دست خواهد داد و اين  (ICF)  2024  جهاني پاراكانوقهرماني  پايين ترين رنكينگ( در مسابقات  

د گرفت. اين فرآيند تكرار خواهد شد  داراي باالترين رنكينگ از قاره ديگر كه در آن ماده داراي نماينده نمي باشد، تعلق خواه  NPCسهميه انتخابي به 

 به عنوان سهميه نماينده يك قاره محاسبه خواهد شد. ه كشور ميزبان . سهميشوند تا اينكه سه قاره در تمامي مواد داراي مدال داراي نماينده

 

 شرایط انتخاب ورزشكار  

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

 باشند. (11/10/1403 (2024دسامبر  31 بعد از تاريخ بازبيني( با بازبيني) R)تأييد شده( يا   Cداراي كالسبندي بين المللي با وضعيت •

 شركت كرده باشند.   ICF 2024يا مسابقات قهرماني جهان پاراكانو  ICF  2023پاراكانو در مسابقات قهرماني جهاني  •
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  NPCحداکثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 

مادامي كه    ، يك ورزشكارثبت نام نمايد.    كه كسب سهميه كرده،  ماده داراي مدالهمان  شرايط را در  مي تواند حداكثر يك ورزشكار واجد    NPCيك  

در يك ماده دوم مدال آور از گفته شده در باال را دارا باشد، مي تواند    انتخابيداراي كالس ورزشي مورد نياز يك ماده ديگر باشد و همچنين شروط  

 ورزشكار واجد شرايط در هر ماده مدال آور ثبت نام كند. 2حداكثر مي تواند  NPCهر يا كانو( ثبت نام نمايد.  ككايا) ها قايق ديگرگروه 

ماده   2 آن خود در دو ماده مدال آور باشد، مي تواند حداكثر در NPCي توسط يك ورزشكار مادامي كه داراي تمامي شروط كالسبندي و شروط انتخاب

 مدال آور ثبت نام شود.  

 

 

 سيستم انتخاب  

 هاي انتخابي به ترتيب ذيل اختصاص خواهد يافت:سهميه

 تعداد كل سهميه انتخاب روش

مسابقات قهرماني 

 2023جهاني 

تا  ،  كشورشان  NPCك سهميه انتخابي براي  يشش ورزشكار برتر در هر ماده داراي مدال  

   .ه دست مي آورندب ،سهميهحداكثر اتمام 

 ورزشكار مرد  30

 ورزشكار زن  30

مسابقات قهرماني 

 2024جهاني 

)كه هنوز از روش ديگر كسب سهميه نكرده اند( چهار ورزشكار برتر در هر ماده داراي مدال  

  . دست مي آورنده  ب،  ا حداكثر سهميهت،  كشورشان  NPCيك سهميه انتخابي براي  هر كدام  

به سهميه   اين روش منوط  از  يافته  اختصاص  به    هايتعداد سهميه هاي  يافته  اختصاص 

 .ذيل مراجعه نماييد( توضيحات)به  كشور ميزبان است

رده بندي  بر اساس    2024توجه: گروه بندي در دور مقدماتي در بازي هاي پارالمپيك پاريس  

 خواهد بود.   ICF 2024هاي انتخاب شده در مسابقات قهرماني جهان پاراكانو NPCنتايج 

ارائه    ICF  2024چنانچه مسابقات قهرماني جهان پاراكانو   برگزار نشود يا يك ماده در آن 

در همان ماده  هاي بعدي داراي باالترين رده بندي كه    NPC، سهميه هاي مربوطه به  نگردد

  انتخاب نشده اند،   ICF  2023قهرماني جهان پاراكانو    سابقاتمشركت در  از طريق مدال آور  

   اعطاء مي گردد. 

 ورزشكار مرد 20تا 

 

 

 ورزشكار زن  20تا 

 كشور ميزبان

و يك  ورزشكار واجد شرايط مرد  كاياك يك سهميه  قايق  در  كشور ميزبان به طور مستقيم  

سهميه ورزشكار واجد شرايط مرد  يك    كانوقايق  زن و در  شرايط    دواجبراي ورزشكار    سهميه

ات قهرماني جهاني مشروط به شركت در مسابق  ،و يك سهميه براي ورزشكار واجد شرايط زن

 دست مي آورد. ه ب ،ICF 2024پاراكانو 

ميزبان  كشور  ورزشكار  آن  در  كه  آيد  مي  دست  به  موادي  از  ميزبان  كشور  هاي  سهميه 

را به دست آورده   ICF  2024قهرماني جهان پاراكانو  مسابقات  رده بندي در  عملكرد  باالترين  

با همان  بيش از يك ورزشكار در همان گروه جنسيت و قايق  چنانچه كشور ميزبان  است.  

بنابراين كشور ميزبان بايد داشته باشد،    ICF  2024رده در مسابقات قهرماني جهان پاراكانو  

 كسب سهميه نمايد.  آور مي خواهد انتخاب كند در كدام ماده مدال 

سهميه هاي انتخابي مربوط به مسابقات قهرماني جهان پاراكانو  تعداد كل  اين سهميه ها از  

2024 ICF  كسر مي گرددمربوطه در همان ماده مدال آور و جنسيت . 

سهميه انتخابي    ICF  2023و    2024چنانچه كشور ميزبان در مسابقات قهرماني جهان پاراكانو  

در همان    "كسب سهميه كشور ميزبان"نمي تواند از طريق روش    ديگركسب كرده باشد،  

 گروه جنسيتي و قايق كسب سهميه نمايد. 

 ورزشكار مرد 2تا 

 

 ورزشكار زن  2تا 
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  تعداد كل
 ورزشكار مرد  50

 ورزشكار زن  50

 

 جدول زماني

 توضيحات شمسي ميالدي

  2023در سال  ICFمسابقات قهرماني جهاني پاراكانوي  اعالم مي شود  2023

 اعالم مي شود  2024
جهت دريافت  ليست بلند ثبت نام كه از   2024آخرين مهلت براي كميته برگزاري بازي هاي پارالمپيك پاريس 

 ها ارسال شده است   NPCجانب

  2024سال  ICFمسابقات قهرماني جهان پاراكانوي  اعالم مي شود  2024

 ها اعالم مي نمايد. NPCبه طور مكتوب اختصاص سهميه انتخابي را به  ICF اعالم مي شود  2024

 اعالم نمايند. ICFها به طور مكتوب استفاده از سهميه هاي اختصاص يافته به خود را به  NPC اعالم مي شود  2024

 اختصاص مجدد سهميه هاي انتخابي استفاده نشده را اعالم مي نمايد. ICF اعالم مي شود  2024

 15/5/1403 2024اوت  5
جهت دريافت فرم هاي ثبت نام مواد مسابقه   2024آخرين مهلت براي كميته برگزاري بازي هاي پارالمپيك پاريس 

 ها ارسال شده است   NPCاي كه از جانب  

 

 فرآیند تأیيد سهميه هاي اختصاص یافته 

اعالم   ICFانتخاب شده بايد به طور مكتوب )از طريق ايميل( سهميه هاي انتخابي مورد استفاده خود را به    NPCهر   )متعاقبا اعالم مي شود(  2024  تا

ها را مجدداً اين سهميه  ICFهايي كه تا اين تاريخ پاسخ خود را ارسال نكنند، سهميه هاي انتخابي خود را از دست خواهند داد و    NPCدسته از    نمايد. آن

در اين صورت موظف است براي شركت در آن ماده مدال آور  استفاده يك سهميه انتخابي را قبول و تاييد نمايد،   NPCانچه يك چنتوزيع خواهد كرد. 

 قايق به همراه داشته باشد.  يك كه كسب سهميه كرده، 

 تمامي سهميه هاي انتخابي استفاده نشده را اعالم خواهد كرد.  به طور مكتوب اختصاص مجدد   ICF)متعاقبا اعالم مي شود(  2024تا 

پاريس   هاي پارالمپيك  هاي مربوطه از سهميه هاي اعطا شده به خود براي بازي  NPCرسماً اعالم مي گردد كه  )متعاقبا اعالم مي شود(    2024تا  

هايي استفاده نكند، ممكن است مشمول جريمهو مورد قبول خود  افته  كه از تمامي سهميه هاي انتخابي اختصاص ي  NPCاستفاده خواهند كرد. هر    2024

 گردد.  ICFو  IPCاز سوي 

 

 هاي انتخابی استفاده نشده  توزیع مجدد سهميه 

بعدي داراي باالترين رنكينگ )كه   NPCبه    ،دست آمدهه  ب  ICF  2023جهاني پاراكانوي  قهرماني  هرگونه سهميه انتخابي استفاده نشده كه در مسابقات  

داراي رنكينگ وجود نداشته باشد، اين    NPCاعطا خواهد شد. چنانچه هيچ  و در همان مسابقه    تاكنون انتخاب نشده( در همان ماده داراي مدال مربوطه

ال در مسابقات قهرماني جهاني پاراكانوي بعدي داراي باالترين رنكينگ )كه به روش ديگري انتخاب نشده( در همان ماده داراي مد  NPCسهميه به  

2024 ICF  .اختصاص خواهد يافت 

بعدي داراي باالترين رنكينگ )كه تاكنون    NPCبه  ،  ICF  2024سال    پاراكانوي  انيه هرگونه سهميه انتخابي استفاده نشده از محل مسابقات قهرماني ج

داراي چنين رنكينگي وجود نداشته باشد، اين   NPCاختصاص خواهد يافت. چنانچه هيچ  در همان مسابقه  انتخاب نشده( در ماده داراي مدال مربوطه  

)كه به روش ديگري انتخاب   ICF  2023ني سال  جهاقهرماني  بعدي داراي باالترين رنكينگ در ماده داراي مدال مربوطه در مسابقات    NPCسهميه به  

  نشده( اختصاص خواهد يافت.


