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 2024راهنماي انتخاب ورزشكاران بازي هاي پارالمپيك پاریس 

 رشته ي پاراشنا 

 (1401 )شهریور

 

 رشته هاي ورزشی، تعداد ورزشكاران و سهميه ها 

 در یك نگاه 
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 مواد داراي مدال 

 تعداد کل مختلط/آزاد  زنان  مردان

71 64 6 141 

 آمده است.  سنددر انتهاي اين  MQS/METجزئيات مواد داراي مدال و ليست 

 

 تعداد سهميه ورزشكاران

 مجموع  جنسيت آزاد  زنان  مردان

325 280 - 605 

 

 اختصاص سهميه هاي انتخابی  

، که چنين سهميه انتخابي به خود Bipartiteاختصاص مي يابد نه به ورزشكار، به استثناء استفاده از سهميه کميسيون دعوتي    NPCسهميه انتخابي به  

 .NPCورزشكار اختصاص مي يابد نه به  

سهميه هايي که  اراشنا اين حق را دارد دراسيون جهاني پف پاريس، 2024در بازي هاي پارالمپيک  به منظور اطمينان از برگزاري تمامي مواد مدال آور

يت شديد، اختصاص  لورزشكاران با معلوکالس استفاده در برخي کالس هاي ورزشي معين، مانند  به طور انحصاري برايرا با تصميم اين فدراسيون 

سهميه را به فدراسيون    نبايد آمربوطه  NPCتصاص داده شده استفاده شود، در غير اين صورت اين گونه سهميه ها بايد همان طور که اخدهد. 

 بازگرداند.  شنا جهاني 

 

 NPCبه ازاي هر اختصاص یافته حداكثر تعداد سهميه هاي 

 اختصاص مي يابد.سهميه انتخابي  62براي مجموع حداکثر  سهميه انتخابي زنان  28سهميه انتخابي مردان و حداکثر   34حداکثر    NPCبه هر

   نائات از طريق اختصاص سهميه کميسيون دعوتي بايپارتايت خواهد بود. ثاست

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

 

 باشند،  2024جهاني براي فصل  اشناداراي مجوز شرکت ورزشكاران پار .1
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يا وضعيت کالس ورزشي   (C)کالسبندي بين المللي با وضعيت کالس ورزشي تاييد شده  داراي  (  10/4/1403)  2024ژوئن    30تا قبل از   .2

 يا بعد از آن باشد،  2025با تاريخ بازنگري سال  (R)تحت بازنگري 

را در )شامل مواد امدادي( ماده مربوطه   MQS( 7/5/1403) 2024جوالي  28آخر روز  لغايت( 9/7/1401) 2022اکتبر  اولبين بازه زماني  .3

 کسب نموده باشد.  )مطابق با قوانين و مقررات فني پاراشنا( مصوب فدراسيون جهاني  متر 50يک مسابقه 

4. MQS  کسب نموده باشد. 2022-2024 هاي سالدر  خط مشي برنامه مجوز شرکت ورزشكاران خود را طبق 

 در و( 10/4/1403) 2024ژوئن  30لغايت آخر روز ( 9/7/1401)  2022در بازه زماني اول اکتبر  WPSيک سري مسابقات در حداقل الف(  .5

 ( شرکت کرده باشد: 10/4/1403) 2024ژوئن  30( لغايت آخر روز 9/7/1401) 2022اول اکتبر يكي از مسابقات ذيل در بازه زماني ب( 

  WPSهر کدام از مسابقات قهرماني جهان  •

 هر يک از مسابقات قهرماني منطقه اي يا قهرماني آزاد منطقه اي •

 ، يا2022بازي هاي پاراآسيايي  •

 2023بازي هاي پاراپان منطقه آمريكا  •

   ذکر شده در باال، از طريق روش اختصاص سهميه کميسيون دعوتي بايپارتايت خواهد بود.   5و  4و  3 شروط دراستثنائات 

  

  NPCحداكثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 

NPCداراي مدال ثبت نام نمايند.  انفرادي مي توانند در هر ماده را ورزشكار واجد شرايط  3حداکثر تا  ها 

NPC حداقل يک نام کنند که ثبت ها فقط ورزشكاراني را مي توانندMQS   در يک تعداد نامحدود مواد داراي مدال کسب کرده باشند، با اين شرط که

 ماده که ثبت نام کرده را به دست آورده باشد.  آن براي  "(METحداقل زمان ورودي )"آن ورزشكار 

NPC ها مي توانند حداکثر يک تيم در هر ماده امدادي ثبت نام نمايند، به اين شرط کهMQS  آن ماده امدادي کسب شده باشد. تمامي اعضاء يک

  ثبت نام کرده باشند تا بتوانند در تيم خود شرکت نمايند.  تيم بايد در حداقل يک ماده مدال آور انفرادي

 روش انتخاب 

 تيب ذیل اختصاص می یابد: سهميه هاي انتخابی به تر

 تعداد کل سهميه انتخاب روش

مسابقات قهرماني 

 2023جهان 

انفرادي  در هر ماده مدال آور    2023  شنا  يمسابقات قهرماني جهان  شده ازدو ورزشكار برتر رده بندي  

خود کسب مي نمايند. چنانچه    NPCيک سهميه انتخابي براي    ، 2024در برنامه بازي هاي پاريس  

اين ورزشكار    ل آور در رده اول و دوم ليست رده بندي باشد،ادر بيش از يک ماده مد يک ورزشكار  

 خود کسب نمايد.  NPCتواند فقط يک سهميه انتخابي براي  مي

 ورزشكار مرد  142

 ورزشكار زن  128



4 

بقيه سهميه ها را از   به حد نصاب نرسد، فدراسيون جهانيچنانچه توزيع سهميه از طريق اين روش 

   توزيع خواهد کرد.  MQSطريق روش کسب سهميه 

اختصاص سهميه 
انتخابي بر اساس  
حداقل استاندارد  

 (MQS)انتخاب 

 

  فدراسيون جهاني    ورزشكاراني که به يک عملكرد حداقل استاندارد انتخاب در مسابقات مورد تاييد
دست يافته و براي  (  11/11/1402)  2024ژانويه    31( تا  9/7/1401)  2022اول اکتبر    زماني  بازهدر  

NPC    سهميه اي کسب نكرده اند، حائز شرايط براي    2023خود از طريق مسابقات قهرماني جهان
 استاندارد انتخاب مي شوند.  از طريق حداقل    NPC به سهميهکسب 

صرفنظر از اينكه آن    ،اختصاص مي يابد  تنها يک سهميه انتخابي به ازاي هر ورزشكار  NPCبه يک  
 دست يافته باشد.   چندين مادهورزشكار به يک حداقل استاندارد انتخاب در 

، به حداقل در اين روشهاي انتخابي موجود  چنانچه تعداد ورزشكار بيشتري نسبت به تعداد سهميه
هاي انتخابي به صورت ذيل توزيع خواهد  استاندارد انتخاب دست يافته باشند، در اين صورت سهميه

 در ليست، جايگاه ورزشكار  NPCشد. براي مشخص شدن تعداد نهايي سهميه هاي اختصاصي به هر  
جهت تعيين   (  11/1/1402)    2024ژانويه    31بسته شده در تاريخ    فدراسيون جهانيرنكينگ جهاني  

 در نظر گرفته ميشود:  NPCتعداد نهايي سهميه هاي اختصاص يافته به  

مساوي است با يک 1-8رده بندي   

8/0مساوي است با  9-12رده بندي   

6/0مساوي است با  13-16رده بندي   

5/0مساوي است با  16باالتر از رده بندي   

 مردان:

   NPC  = (B÷C)  Aسهميه اختصاص يافته به هر 

A    تعداد کل ورزشكاران مرد داراي استاندارد انتخاب =MQS    از هرNPC  اساس امتياز جايگاه   )بر
 سهميه نكرده اند.  کسب  2023مسابقات قهرماني جهاني در ليست رنكينگ( که در 

B  هاي انتخابي موجود براي مردان = تعداد کل سهميه 

C  انتخاب استاندارد  تعداد کل ورزشكاران مرد داراي حداقل   =  MQS   امتياز جايگاه در    )بر اساس 
 سهميه کسب نكرده اند.    2023 جهاني قهرماني ليست رنكينگ( که در مسابقات

 بخش زنان به دليل نداشتن سهميه ترجمه نشده است. 

گرد کردن به سمت باال يا پايين را به منظور دستيابي به تعداد سهميه هاي   حق  ي جهانيشنا  پارا
 انتخابي مورد نياز در هر دو جنسيت، براي خود محفوظ مي داند.   

هاي انتخابي که بر اساس اين روش اختصاص نيابند، از طريق روش کميسيون هر يک از سهميه

   توزيع خواهند شد. Bipartiteدعوتي 

 مرد  ورزشكار 178

 

 

 

 ورزشكار زن  147
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کميسيون دعوتي 
Bipartite 

ورزشكار واجد شرايط زن براي دريافت سهميه انتخابي از طريق    5ورزشكار واجد شرايط مرد و    5
 مد نظرقرار خواهد گرفت.   Bipartiteکميسيون دعوتي 

بايد تقاضاي رسمي    هاNPC،  بايپارتايتجهت بررسي تقاضاي استفاده از سهميه کميسيون دعوتي  
 نمايد. ارسال ( 28/1/1403) 2024آوريل  16 را حداکثر تا تاريخ خود مكتوب

 ورزشكار مرد  5

 

 ورزشكار زن  5

  تعداد کل سهميه ها
 ورزشكار مرد  325

 ورزشكار زن  280

 

 جدول زمانی 

 شرح تاريخ شمسي ميالديتاريخ 

 MQS شروع دوره زماني براي ورزشكاران جهت دستيابي به عملكردهاي حداقل استاندارد انتخاب 9/7/1401 2022اول اکتبر 

 10/8/1401 2022اول نوامبر 
 2024لمپيک براي برنامه مواد مدال آور بازي هاي پارا METو  MQSسطوح   فدراسيون جهاني

 منتشر مي کند.  پاريس را

اوت   6جوالي تا  31
2023 

 منچستر 2023 ي پارا شنابرگزاري مسابقات قهرماني جهان 15-9/5/1402

 24/6/1402 2023سپتامبر  15
اختصاص يافته از مسابقات قهرماني جهاني  هايبه طور مكتوب، سهميه   پارا شنا فدراسيون جهاني

   نمايد.ابالغ ميها   NPCرا به 2023سال 

 7/7/1402 2023سپتامبر  29
NPC را به طور   2023قهرماني جهان  مسابقاتاز اختصاص يافته هاي ها استفاده از سهميه

 نمايند.اعالم مي  پارا شنا فدراسيون جهانيمكتوب به 

 11/11/1402 2024ژانويه  31
 انتخابپايان دوره زماني براي ورزشكاران جهت دست يابي به عملكردهاي حداقل استاندارد 

MQS  هاي انتخابي که  براي مشخص نمودن سهميه  فدراسيون جهانيجهت بررسي توسط
   توزيع گردد. MQSبايست بر اساس حداقل استاندارد انتخاب مي

 بايپارتايت شروع فرآيند تقاضاي استفاده از کميسيون دعوتي  27/11/1402 2024فوريه  16

 27/11/1402 2024فوريه  16
هاي انتخابي بر اساس حداقل استاندارد انتخاب  اختصاص سهميهبطور مكتوب   فدراسيون جهاني

MQS  را بهNPC  نمايد. ها ابالغ مي 

 11/12/1402 2024اول مارس 
NPCهاي انتخابي اختصاص داده شده به خود بر اساس حداقل استاندارد  ها استفاده از سهميه

 نمايد.اعالم مي  فدراسيون جهانيرا به طور مكتوب به  MQSانتخاب 

هاي کميسيون دعوتي  جهت ارائه فرم هاي تقاضاي استفاده از سهميه ها NPCآخرين مهلت براي  24/1/1403 2024آوريل  12
Bipartite  

 8/4/1403 2024ژوئن  28
را به طور مكتوب ابالغ   Bipartiteهاي کميسيون دعوتي اعطاي دعوتنامه فدراسيون جهاني

 نمايد.مي
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 نمايد.انتخابي استفاده نشده را اعالم ميهاي اختصاص مجدد سهميه فدراسيون جهاني 8/4/1403 2024ژوئن  28

اعالم   – 2024

 خواهد شد 
1403 

يست  ثبت نام ل پاريس جهت دريافت فرمهاي 2024براي کميته برگزاري بازيهاي  آخرين مهلت
 .   ال شده استها ارس  NPCکه از طريق  بلند

 7/5/1403 2024جوالي  28
  MQSپايان دوره زماني براي ورزشكاران جهت دستيابي به عملكردهاي حداقل استاندارد انتخاب 

 ي ايشانهاNPCبراي واجد شرايط شدن و سپس انتخاب توسط  

 15/5/1403 2024اوت  5
ثبت نام مواد مسابقه اي   پاريس جهت دريافت 2024براي کميته برگزاري بازيهاي  آخرين مهلت

 ارسال شده است.  هاNPCتوسط که 

 

 فرآیند تأیيد سهميه هاي اختصاص یافته 

هاي تاييد و اعالم نمايند که از سهميه  فدراسيون جهانيبه صورت مكتوب )از طريق ايميل( به  موظف مي باشد    NPCتا تاريخ هاي مشخص شده، هر  

استفاده خواهند کرد. آن دسته از   MQSو از طريق روش اختصاص سهميه بر اساس    2023قهرماني جهان  اختصاص يافته خود از طريق مسابقات  

NPCمي تواند  فدراسيون جهانيد داد و  ود را از دست خواهنخهاي انتخابي  هايي که تا تاريخ هاي مشخص شده پاسخ خود را ارسال ننمايند، سهميه 
   اين سهميه را مجدداً توزيع نمايد.

 نمايد. هاي انتخابي استفاده نشده را به صورت مكتوب اعالم مي اختصاص مجدد سهميه  ( فدراسيون جهاني8/4/1403) 2024ژوئن  28 تا تاريخ

پاريس هاي اختصاص يافته خود براي بازي هاي پارالمپيک  که از سهميهنمايندرسماً اعالم مي هاي مربوطه  NPC(  8/4/1403)  2024ژوئن    28تا تاريخ  
 شوند.  IPCهاي اختصاص يافته خود استفاده نكند، ممكن است مشمول جريمه هايي از سوي که از سهميه  NPCاستفاده خواهند کرد. هر  2024

 

 اختصاص مجدد سهميه هاي انتخابی استفاده نشده  

 بايپارتايت مربوطه، از طريق روش اختصاص سهميه کميسيون دعوتي    NPCهاي انتخابي اختصاص يافته و استفاده نشده توسط  هر يک از سهميه 
 مجدداً توزيع خواهد شد. 
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 ليست مواد مدال آور
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