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 پاریس  2024هاي پارالمپيك راهنماي انتخاب ورزشكاران بازي

 رشته ي فوتبال نابينایان 
 (1401 شهریور)

 

 رشته هاي ورزشی، تعداد ورزشكاران و سهميه ها 

 در یك نگاه  
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 مواد داراي مدال 

 تعداد كل آزاد /مختلط زنان  مردان

1 - - 1 

    مردان ی تیم  8تورنمنت 

 
 

 تعداد سهميه ورزشكاران 

 تعداد كل جنسیت آزاد  زنان  مردان

64 - - 64 

 نفر ورزشكار   8تیم شامل هشت تیم مردان هر 
 

 هاي انتخابیاختصاص سهميه 
 .شكارزورهر يک از گیرد نه به تیم يا تعلق می  NPCسهمیه انتخابی به  

 

 NPCحداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

 را دريافت نمايد.سهمیه انتخابی  8با تركیب تعداد كل   تواند حداكثر يک سهمیه انتخابی تیمی مردانمی NPCيک  
 

 شرایط انتخاب ورزشكاران 
 بايد:  NPCورزشكاران به منظور واجد شرايط بودن براي انتخاب توسط يک 

( شركت 11/3/1403)  2024می    31( و  11/10/1400)  2022اول ژانويه    بین  IBSAمورد تأيید    نابینايان  المللی فوتبالحداقل در يک مسابقه بین  •
 كرده باشد. 

 باشند. يا بعد از آن   2025سال با تاريخ بازنگري   (R)يا تحت بازنگري (C)شده المللی با وضعیت كالس ورزشی تأيید  داراي كالسبندي بین •

 

 NPCحداكثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 
شرايط به اضافه دو نفر دروازه بان را ثبت نام نمايد. توجه: دروازه بانان در سهمیه ورزشكاران  اند حداكثر هشت ورزشكار مرد واجد  تومی   NPCيک  

 شوند. نمیمحسوب 
 
 

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

 تعداد كل انتخاب روش

مسابقات انتخابی  
 منطقه اي  

 NPCسهمیه هاي انتخابی براي  تورنمنت هاي انتخابی منطقه اي  تیم هاي برتر در هر يک از  
 به شرح ذيل بدست می آورند:  را هاي خود

 : يک تیماروپامنطقه  IBSAفوتبال نابینايان ايتالیا  2022مسابقات قهرمانی  •

 منطقه آفريقا: يک تیم IBSAمراكش فوتبال نابینايان  2022مسابقات قهرمانی  •

 : يک تیمآسیا منطقه IBSAفوتبال نابینايان هند  2022مسابقات قهرمانی  •

 شیلی منطقه آمريكا: يک تیم 2023پاراپان بازي هاي  •

برگزار نكند، هرگونه سهمیه هاي انتخابی موجود    تورنمنت انتخابیكه يک منطقه    در صورتی
رنكینگ    NPCبه   باالترين  ننموده(  داراي  ديگري كسب سهمیه  از طريق  مسابقات )كه  در 

 يافت. ، صرفنظر از منطقه، اختصاص خواهد 2023قهرمانی جهانی سال 

 ورزشكار مرد  32
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قهرمانی  مسابقات 
 2023جهان 

خود به    NPCبراي    تیمی   میه انتخابی كه از طريق ديگري انتخاب نشده( يک سه )تیم برتر    3
 د. ندست می آور

 ورزشكار مرد  24

 كشور میزبان سهمیه
 2023در سال    IBSAنابینايان    فوتبال  قهرمانی جهانبه شركت در مسابقات  نوط  كشور میزبان م
 كند.، مستقیماً يک سهمیه انتخابی دريافت مینتخابی منطقه اي خوديا تورنومنت ا 

 ورزشكار مرد  8

 ورزشكار مرد  64   تعداد كل 

 

 

 جدول زمانی 

 توضیحات شمسی میالدي

  ايتالیا، شهر پسكارا، كشور فوتبال نابینايان اروپا مسابقات قهرمانی 18/3/1401-28 2022ژوئن  18-8

الی  23/6/1401 2022سپتامبر  26-14

4/7/1401 

 مسابقات قهرمانی فوتبال نابینايان آفريقا، شهر بوزنیكا، كشور مراكش

 مسابقات قهرمانی فوتبال نابینايان آسیا، شهر كوچی، كشور هند 18/8/1401-29 2022نوامبر  20-9

 اعالم می شود.  اً، مكان متعاقبIBSAمسابقات قهرمانی جهان فوتبال نابینايان  می شود اعالم  ----- 

 26/8/1402 2023نوامبر  26-17

 5/9/1402الی 

 بازي هاي پاراپان آمريكا، شهر سانتیاگو، كشور شیلی 

را به  از رويدادهاي انتخابی منطقه اي  به طور مكتوب اختصاص سهمیه هاي انتخابی تیمی    IBSA 24/9/1402 2023دسامبر  15
NPC  نمايد.ها اعالم می 

از رويدادهاي انتخابی منطقه اي را  ها استفاده از سهمیه هاي انتخابی اختصاص يافته به خود    NPC 20/10/1402   2024 هژانوي 10
 نمايد.اعالم می  IBSAبه طور مكتوب به 

از رويدادهاي انتخابی منطقه   اختصاص مجدد سهمیه هاي تیمی استفاده نشدهبه طور مكتوب  IBSA 22/10/1402   2024 هژانوي 12
 نمايد.ها اعالم می NPCبه  اي را
IBSA    را به  مسابقات قهرمانی جهان  هاي انتخابی تیمی از  به طور مكتوب اختصاص سهمیهNPC   ها

 نمايداعالم می 

ها استفاده از سهمیه هاي انتخابی اختصاص يافته به خود از مسابقات قهرمانی جهان را به طور    NPC 9/11/1402 2024ژانويه  29
 نمايد.اعالم می  IBSAمكتوب به 

ها اعالم  NPCاختصاص مجدد تمامی سهمیه هاي تیمی استفاده نشده را به  به طور مكتوب    IBSA 13/11/1402 2024فوريه  2
 نمايد.می

 لیست بلند  فرم هاي ثبت نامارسال آخرين مهلت  اعالم می شود  2024

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

 

 

 هاي اختصاص یافته فرآیند تایيد سهميه 
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استفاده از سهمیه هاي انتخابی خود را به  تمايل  انتخاب شده بايد به طور مكتوب )ازطريق فاكس يا ايمیل(    NPCر اين سند هتاريخ هاي مندرج در  تا   
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

 ها را مجدداً توزيع نمايد. سهمیه
به طور مكتوب، توزيع مجدد سهمیه هاي استفاده نشده را اعالم    IBSA  به ترتیب،  (13/11/1402)  2024فوريه    2و    (22/10/1402)  2024ژانويه    12  تا

 خواهد كرد.
پاريس هاي مربوطه از سهمیه هاي اختصاص يافته به خود براي بازي هاي پارالمپیک  NPCگردد كه  ، رسماً اعالم می(13/11/1402)  2024فوريه    2  تا

 IBSAو  IPCكه از سهمیه هاي اختصاص يافته به خود استفاده نكند، ممكن است مشمول جريمه هايی از سوي   NPCاستفاده خواهند كرد. هر  2024
 گردد.

 

   هاي انتخابی استفاده نشده توزیع مجدد سهميه 

مربوطه، به تیم داراي باالترين رنكینگ در مسابقه اي كه آن سهمیه   NPCاز سهمیه هاي انتخابی تیمی اختصاص يافته و استفاده نشده توسط  هر يک  
چنانچه كشور میزبان از سهمیه اختصاص يافته    به طريق ديگري انتخاب نشده باشد(.  NPCآن  )به شرط آن كه    كسب شده، اختصاص خواهد يافت
  تخاب نشده باشد(، صرف)كه به روش ديگري ان  2023داراي باالترين رنكینگ در مسابقات قهرمانی جهانی    NPCخود استفاده نكند، اين سهمیه به  

 ، اختصاص خواهد يافت. از منطقه  نظر


