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 تعداد سهميه ورزشكاران

 تعداد كل  جنسيت آزاد  زنان مردان 

 نفر  210 صفر 80 130

 

 هاي انتخابياختصاص سهميه 

 و به نام ورزشکار صادر نمي گردد.يابد اختصاص مي پارالمپيککميته ملي  سهميه انتخابي به ▪

از طريق   ▪ اين رشته، ورزشکاران  آزاد" در  قوانين    "سيستم ورودي  با  مليتي ورزشکار مطابق  به شرط آن که وضعيت  انتخاب مي شوند، 
باشد. بنابراين هيچ   شطرنجو از نظر شرايط حضور در مسابقه، شرايط ورزشکار مطابق با قوانين و مقررات فدراسيون جهاني    APCمليتي  

درباره واجد شرايط بودن ورزشکاران و تاييد حضور    APCوجود ندارد.    شطرنج در اين بازي ها( براي رشته  MQSحداقل استاندارد انتخابي )
 واهد گرفت آنان، تصميم نهايي را خ

 شرايط انتخاب ورزشكار

خود ثبت نام گرديده و در تمامي موارد تابع قوانين و مقررات    کميته ملي پارالمپيکتمامي ورزشکاران عالقه مند شرکت در اين رشته, بايد توسط  
APC .باشند 

 كميته حداكثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 

ورزشکار واجد شرايط در مواد    3و حداکثر يک تيم متشکل از  تواند حداکثر سه ورزشکار واجد شرايط را در هر ماده انفرادي داراي مدال  مي   کميتههر  
نام نمايد.تيمي   به رقابت بپردازد.    ثبت  تنها مجاز است در يک ماده تيمي داراي مدال  تواند حداکثر    کميته هر  يک ورزشکار  واجد  ورزشکار    9مي 

 سهميه خود ثبت نام نمايد.    18زن براي مجموع واجد شرايط  ورزشکار  9مرد و شرايط 

 سيستم انتخاب 

 مجموع  انتخاب روش

 مي باشد.  "ثبت نام آزاد"انتخابي وجود ندارد و اختصاص سهميه از طريق سيستم  سيستمدر اين رشته هيچ  ثبت نام آزاد
 مرد 130
 زن  80

 

 جدول زماني

 توضيحات  شمسي  ميالدي 

 11/01/1401 2022مارس  31
ثبت نام بر اساس تعداد نفرات ؛ جهت ارائه   ها جهت ارسال فرم  NPCبراي  آخرين مهلت

 و کميته برگزاري  APCبه 

 1402مرداد  9 2023جوالي  31
و   APCثبت نام بر اساس نام؛ جهت ارائه به  ها جهت ارسال فرم  NPCبراي  آخرين مهلت

 کميته برگزاري

  هانگژو – 2022بازي هاي پاراآسيايي  1402آبان  6مهر الي  30 2023اکتبر  28الي  22

 


