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 تعداد سهميه اختصاص داده شده

 مجموع جنسيت آزاد  زنان مردان 

45 45 45 135 

 

 هاي انتخابي اختصاص سهميه  

   و به نام ورزشکاران صادر نمي شود.   يابداختصاص مي کميته های ملي پارالمپيکسهميه انتخابي به 

 و ديگر به نام کميته صادر نخواهد شد.  گيرد در صورت اختصاص سهميه کميسيون دعوتي چنين سهميه ای به ورزشکار تعلق مي 

 

 كشور  حداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

 ,P1-P2يک نفر در بخش جوانان مواد  چنانچه تفنگ / تپانچه در نظر گرفته شده است.   PIورزشکار در مواد (  15)حداکثر پانزده  کميتهسهميه هر 

R1-R2   يا R7-R8 در هر ماده چهار نفر مي باشد اما اگر ورزشکاری از بخش جوانان ثبت   کميتهحداکثر تعداد نفرات ثبت نامي هر  آنگاه حاضر باشد

در  چهار نفر کميته هر برای نام نشود آنگاه حداکثر تعداد نفرات ثبت نامي سه نفر خواهد بود. در مواد مختلط )ميکس(، حداکثر تعداد نفرات ثبت نامي 

به سه   کميتهيا بانوان باشد. در غير اين صورت حداکثر تعداد نفرات ثبت نامي هر  مشروط بر اينکه يکي از اين افراد از جوانان  نظر گرفته شده

 ورزشکار کاهش مي يابد. 

 (Bipartiteسهميه كميسيون دعوتي )

   مي کند. به طور مساوی ميان هر دو گروه جنسيتي توزيع را  کميسيون دعوتي سهميه  20تعداد ( ، WSPSجهاني ) پاراتيراندازی

مربوطه   کميته مليداشته و فرم آنالين درخواست بايد توسط  را 2023فصل شرکت در  اليسنسورزشکار واجد شرايط دريافت چنين سهميه ای بايد 

   رسيده باشد.   جهاني  پاراتيراندازی به دست (19/04/1402) 2023جوالی  10تا مورخ 

 سهميه کميسيون دعوتي به نام ورزشکار صادر مي گردد و قابل انتقال به غير نيست. 

 

 كالسبندي 

 در اين بازی ها کالسبندی انجام نمي شود و کليه ورزشکاران بايد تا پيش از آغاز بازی ها، کالس بندی معتبر اخذ کرده باشند.

 

 

 

 



3 

 ورزشكاران واجد شرايط 

 بايد دارای شرايط ذيل باشند:  کميته ملييک ورزشکاران انتخابي 

 .  باشد 2023فصل در  حائز کد ورزشکاران فعال پارا تيراندازی جهاني •

  برای( باشد که تاريخ بررسي مجدد آن Review( يا بررسي مجدد )Confirmedبايد دارای کالسبندی بين المللي با وضعيت تاييد شده ) •

 . باشد( 10/10/1402) 2023دسامبر  31د از بع

و در    جهانيپارا تيراندازی  تاييد شدهدر مسابقات  (08/07/1402) 2023 سپتامبر 30لغايت  (11/10/1401) 2023ژانويه  1 در بازه زماني •

الزم را کسب نموده باشد.   MQS ،همان ماده

 

 

 پاريس  2024سهميه بازي هاي پارالمپيک 

پاريس به شمار مي آيد. اين موضوع در راهنمای انتخابي بازی های  2024های انتخابي برای بازی های پارالمپيک  اين مسابقات در حکم رقابت

 قابل دريافت مي باشد. WSPS  /IPCپاريس به تاييد خواهد رسيد و از طريق درگاه اينترنتي  2024پارالمپيک 
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   سيستم انتخاب 

 مجموع انتخاب  روش 

 2023 ژوئن 1لغايت  مي 22
 (1402 خرداد 11الي  1)    

 همه مواد چانگوون  2022مسابقات جام جهاني پارا تيراندازی 

 2023سپتامبر   30ژانويه لغايت  1
 ( 1402 مهرماه 8-1401دی  11)

 همه مواد WSPSهر يک از رويدادهای مورد تاييد 

 

 جدول زماني 

 اقدام تاريخ شمسي تاريخ ميالدي 

 11/10/1400 2022ژانويه  اول
 در مسابقات تحت پوشش  MQSآغاز دوره کسب سهميه برای ورزشکاران/ تيم ها جهت کسب 

 جهاني پارا تيراندازی 

 11/01/1401 2022 مارس 31
از   برای ارسال پاسخ مکتوب خود جهت ثبت نام )بر اساس تعداد( ملي کميته هایآخرين مهلت 

 طريق سيستم آنالين ثبت نام

 24/04/1402 2023 جوالی 15

به   قرار مي دهداستفاده مورد به طور مکتوب سهميه اوليه انتخابي خود را که  کميته مليهر 

 که تا اين زمان پاسخ ندهند،  ملي یکميته هابرساند.  جهانياطالع پارا تيراندازی 

اين سهميه ها را مجدد   جهانيسهميه های انتخابي تيم خود را از دست داده و پارا تيراندازی 

 .  توزيع مي کند

 1402مرداد  9 2023جوالی  31
به طور رسمي مشخص مي  ؛ اسم و مواد ثبت بهها جهت ارسال فرم   NPCبرای  آخرين مهلت

گردد که کميته ملي مربوطه از سهميه های اختصاص يافته خود در بازی های پاراآسيايي  
 هانگژو استفاده خواهد کرد.  2022

 ختصاص سهميه های انتخابي را اعالم  کميته ها به طور مکتوب به  جهانيپارا تيراندازی  10/05/1402 2023 اوت اول

 .مي کند

 ( Bipartiteآغاز فرآيند درخواست سهميه کميسيون دعوتي ) 10/5/1402 2023اوت اول 

 از   Bipartiteبرای ارسال درخواست جهت اخذ سهميه  کميته های مليآخرين مهلت   1402مرداد  19 2023اوت  10
 پارا تيراندازی جهاني 

  1402مرداد  22   2023اوت  13
  کميته های مليرا برای  Bipartiteاختصاص سهميه کميسيون دعوتي  جهانيپارا تيراندازی 

 . مي نمايدتاييد 

 MQSجهت کسب کميته های ملي آخرين مهلت  1402مهر  8 2023سپتامبر  30

 2023اکتبر  28الي  22
آبان   6مهر الي  30

1402 
 هانگژو – 2022بازی های پاراآسيايي 
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 توزيع مجدد سهميه هاي انتخابي استفاده نشده 

 توزيع مي شوند.  مجدد( Bipartiteاز طريق روش کميسيون دعوتي ) استفاده نشده سهميه های


