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 2022دسامبر /   راهنماي انتخاب ورزشكاران

 هانگژو  2022بازي هاي پاراآسيايي 

 فوتبال نابينايان

 

 

 
 

 فوتبال نابينايان

 

 مواد مدال آور 
 

 مجموع مختلط زنان مردان 
1 0 0 1 

 
 

 سهميه ورزشكاران 

 مجموع  جنسيت آزاد  زنان  مردان

48 0 0 48 

 در هر تيم به رقابت مي پردازند.  B1 ورزشكار  8تيم مردان شامل  شش
 

 اختصاص سهميه هاي انتخابي 
 .  تعلق نمي گيردورزشكار تيم یا به و مي شود صادر  کميته ملي پارالمپيکنام  انتخابي به سهميه  

 

 كميته ملي  حداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

 د. نمردان داشته باش در بخش  سهميه انتخابي یکد حداکثر نمي توان کميته های ملي یک از هر
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 شرايط ثبت نام ورزشكاران
 : انتخاب شود کميته ملي پارالمپيکذیل مي تواند توسط یک  ایطیک ورزشكار با داشتن شر

 .  ثبت نام شده باشند  ISAS سامانه تمام ورزشكاران باید در ▪

 .  برای تمامي ورزشكاران الزامي است ISAS 2023الیسنس برخورداری از  ▪

 (گذرنامهیا  کارت شناسایيهمراه داشته باشند )تمامي ورزشكاران مي بایست کارت شناسایي خود را به  ▪

  ملزم به انجام و یا قبل از آن  R 2023و یا  Rدارای وضعيت و کالس ورزشي مجاز ( Nبندی جدید )کالس وضعيت ورزشكاران دارای  ▪

 هستند. کالسبندی 

  
 

 كميته  حداكثر تعداد ثبت نام ورزشكاران از هر 

 بان ثبت نام نماید.ه درواز  2به عالوه كار واجد شرایط مرد را  ورزش 8تواند حداکثر ميهر کميته 

 بانان در ميان سهميه ورزشكاران لحاظ نمي شوند. ه نكته: درواز

 

 سيستم انتخاب 

 سهميه تعداد كل  انتخاب  روش 

اختصاص سهميه از  
طریق رنكينگ جهاني  

 IBSAفوتبال نابينایان 

 که به روش دیگری کسب سهميه ننمودند(  ( IBSAپنج تيم برتر آسيا در ليست رنكينگ جهاني 

 مي توانند یک سهميه به دست آورند. 

 ن تيم مردا 5

 

 دریافت مي نماید. کشور ميزبان مستقيما یک سهميه تيمي مردان  سهميه کشور ميزبان
 یک تيم مردان
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 جدول زماني

 توضيحات  شمسي  ميالدي 

 1401فروردین  11 2022مارس  31
و کميته  IBSA  ،APC ها جهت اعالم ثبت نام بر اساس تعداد به  NPCآخرین مهلت پاسخ مكتوب 

 برگزاری

 IBSA فوتبال 2023 انتشار ليست رنكينگ جهاني 1401دی ماه  2023 ژانویه

 را تایيد مي کند. کميتهبه طور مكتوب سهميه های هر  IBSA   1401اسفند  1 2023فوریه  20

 تایيد مي کنند.  IBSAکتبا به را خود  کسب نمودهسهميه های استفاده از  کميته های ملي 1401اسفند  24 2023 مارس 15

 . را اعالم مي کندتيم ها به طور مكتوب اختصاص مجدد سهميه های استفاده نشده  IBSA 1402فروردین  26 2023آوریل  15

 1402اردیبهشت  11 2023 مي 1
اختصاص مجدد سهميه های استفاده تایيد کتبي برای  پارالمپيک مليکميته های آخرین مهلت 

 IBSAنشده به 

 . اختصاص سهميه تيم ها را تایيد مي کند IBSAدر صورت تغيير ؛ بار دیگر  1402اردیبهشت  25 2023 مي 15

و   IBSA  ،APCبه  ثبت نام بر اساس نامارائه جهت  پارالمپيک مليکميته های آخرین مهلت  1402مرداد  9 2023جوالی  31
 کميته برگزاری

اکتبر   28الي  22
2023 

آبان   6مهر الي  30
1402 

 هانگژو – 2022بازی های پاراآسيایي 

 

 

 توزيع مجدد سهميه هاي استفاده نشده 

   IBSA فوتبال نابينایان 2023 رنكينگ  ليستی در استفاده نشوند، به باالترین تيم بعد کميته مليط یک سهميه های اختصاص یافته که توس 

 اختصاص مي یابد. به روش دیگری کسب سهميه ننموده باشد( اگر )


