
  توکیو 0202یک پسیستم گزینش مسابقات شمشیربازی الماصالحیة 

 9102نوامبر  92 – (FIE)فدراسیون جهانی شمشیربازی 

 ترجمه: عباسعلی فاریابی

 (20آ. تعداد رویدادها )

 

 (6آقایان ) (6بانوان )
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 سابر تیمی

 تیمی فلورة

 تیمی اپة

 انفرادی فلورة

 انفرادی اپة

 سابر انفرادی

 سابر تیمی

 تیمی فلورة

 تیمی اپة

 

 ورزشکاران ب. سهمیة
 :کلی شمشیربازی . سهمیة2

 جانبه 3کمیسیون  سهمیة میزبان سهمیة گزینشی سهمیة 

 دعوتی سهمیة

 مجموع

 220 آقایان
8 

2 
020 

 2 220 بانوان

 020 2 8 022 مجموع

 به سیستم گزینشی آن مراجعه کنید. "جانبه 3کمیسیون  سهمیةدعوتی  سهمیة" لطفا برای

 کشور:ملی المپیک هر  کمیتةحد اکثر تعداد ورزشکار برای هر . 0

ملی  کمیتةسهمیه برای هر  

 المپیک

 سهمیه ویژه رویدادها

 نفره برای هر سالح 3یک تیم  9 آقایان

 انتخاب تیمیک ورزشکار از مسابقات گزینشی انفرادی در صورت عدم 

 نفره برای هر سالح 3یک تیم  9 بانوان

 یک ورزشکار از مسابقات گزینشی انفرادی در صورت عدم انتخاب تیم

   28 مجموع

 رویدادهای انفرادی و تیمی . سهمیة3

 مسابقات انفرادی

 توزیع بازیکنان کشور میزبان متغیر است.به  بستگی مسابقات انفرادین بازیکن در هر سالح می شود. تعداد شرکت کنندگا 33مسابقات انفرادی شامل 
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 مسابقات تیمی

تیم در طی سیستم گزینشی تیمی انتخاب می شوند + یک تیم میزبان، بستگی به توزیع بازیکنان کشور  2تیم در هر سالح می شود:  2یا  2مسابقات تیمی شامل 

 میزبان در رویدادها.

 تخصیص سهمیه ها: . شیوة2

 سهمیه به بازیکن داده می شود: زیر انفرادی رویدادهایدر 

 .مهیسه 01بانوان، برای ورزشکارانی که در سیستم گزینشی تیمی انتخاب نشوند =  پة آقایان، سابر بانوان، فلورة بانوان و اپةاآقایان،  سابر آقایان، فلورة -

 ملی المپیک هر کشور داده می شود: در رویدادهای زیر سهمیه به کمیتة

 سهمیه. 033بانوان =  پة آقایان، سابر بانوان، فلورة بانوان و اپةاآقایان،  نفره( در سابر آقایان، فلورة 3)تیم هایی  -

 این ورزشکاران در رویدادهای انفرادی نیز شرکت می کنند. -

د هر اتوزیع می شود، با رعایت اصل حد نصاب تعد کشور میزبان با توجه به اقتضا بین رویدادهای انفرادی و تیمی سهمیه )سهمیة 2سهمیة کشور میزبان=  -

 مراجعه شود(.  دالمپیک )به بخش  شرکت کننده برای هر کمیتة

 شکارانزج. شایستگی ور
 

گ و دستور )دستور العمل های کنترل جهانی دوپین 33)ملیت ورزشکاران( و قانون  30ورزشکاران باید واجد شرایط منشور المپیک جاری باشند، شامل قانون  کلیة

ک زی های المپیالعمل های جنبش المپیک در مورد پیشگیری از تقلب در مسابقات(. تنها ورزشکارانی که دارای صالحیت منشور المپیک هستند می توانند در با

 توکیو شرکت نمایند(. 9191

 گزینش خط سیرد. 
 

 سهمیه های گزینشی

 سلسله مراتب عرضه شده است.رویدادهای گزینشی ذکر شده در این بخش بر اساس 

 آقایان/ بانوان

 بانوان ، سابر بانوان، فلورة بانوان و اپةآقایانپة اآقایان،  سابر آقایان، فلورة: یگزینش تیم

، انوانب آقایان، سابر بانوان، فلورة بانوان و اپة پةاآقایان،  در سالح های سابر آقایان، فلورةتیم برای هر سالح( از بین رویدادهای تیمی  2تیم:  32سهمیه ) 033مجموع 

 :بود( بازیکن می شود و به شرح ذیل گزینش خواهند 3( رویداد شامل سه )0( تیم در هر کدام از شش )2گزینش می شوند. هشت )

 سهمیه متعلق به رویداد گزینشی تعداد سهمیه

033 

 تیم( 32)
  (2020آپریل  5) مورخة  (FIE)شمشیربازیرسمی فدراسیون جهانی  لیست رنکینگ

لیست رده بندی تیمی بر اساس مجموع امتیاز های کسب شده طی مسابقات ذیل که از تاریخ 

از تاریخ شروع مجدد مسابقات و ) (0202مارس  8تا  0229آپریل  3)

 :(0202ریل پآ 5 باقی مانده تا

 کمیته ملی المپیک

 هر کشور
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 بانوان پة آقایان، سابر بانوان، فلورة بانوان و اپةاآقایان، سابر آقایان، فلورة : انفرادیگزینش 

برای  ،بانوان پة آقایان، سابر بانوان، فلورة بانوان و اپةاآقایان،  در سالح های سابر آقایان، فلورة انفرادیبرای هر سالح( بین رویدادهای  سهمیه 01سهمیه ) 01مجموع 

  ی شوند:به شرح ذیل گزینش م ب شده اند،انتخا شده اند، به اضافه ی کسانی که مستقیما در مسابقات گزینشی تیمیکه در رویدادهای  تیمی گزینش ن ورزشکارانی

 

 جام جهانی تیمی .  مسابقات0

 قهرمانی جهان تیمی . مسابقات9

 قهرمانی قاره ای تیمی . مسابقات3

هر سالح (FIE) ( تیم برتر رنکینگ رسمی فدراسیون جهانی شمشیربازی3اولین چهار ) -

آنها، برای بازی  گزینشی منطقةبدون در نظر گرفتن ، (0202آپریل  5) مورخة

 های المپیک گزینش می شوند.

یقا، آمریکا، آسیا اقیانوسیه، اروپا( از بین )آفر ( منطقة3تیم هر سالح هر چهار ) برترین -

( رنکینگ رسمی فدراسیون جهانی 00( تا شانزدهم )5تیم های رده های پنج )

برای بازی های المپیک گزینش می  (0202آپریل  5) مورخة (FIE) شمشیربازی

 شوند.

گ رنکیناگر منطقه ای در رده های فوق الذکر نماینده ای نداشته باشد، تیم بعدی  - -

بدون در  (0202آپریل  5) مورخة (FIE) رسمی فدراسیون جهانی شمشیربازی

 گزینشی برای بازی های المپیک گزینش می شود. نظر گرفتن منطقة

 سهمیه متعلق به رویداد گزینشی تعداد سهمیه

01 

 
  مسابقات گزینشی تیمی

تیمی برای ( تیم گزینش شده در مرحلة 2هشت ) ( ورزشکار در هر کدام از3ورزشکار، سه ) 93برای هر سالح، 

 سهمیة 01نفر جزو  93موضوع، این یشتر روشن شدن نفرادی نیز گزینش می شوند. برای بشرکت در مسابقات ا

 این جدول به حساب نمی آیند.

 (0202آپریل  5) مورخة (FIE) رسمی فدراسیون جهانی شمشیربازیتنظیمی رنکینگ انفرادی 

 9102آپریل  3لیست رده بندی انفرادی بر اساس مجموع امتیاز های کسب شده طی مسابقات ذیل که از تاریخ )

 آپریل 5 تا باقیمانده آغاز مجدد مسابقاتاز ) دوبارهو  ادامه داشته ( 0202مارس  8 ات

 ( به پایان می رسد:0202

 .  مسابقات جایزه بزرگ0

 . مسابقات جام جهانی9

 . مسابقات ستالیت3

 . مسابقات انفرادی قهرمانی جهان3

 . مسابقات قهرمانی قاره ای5

)باال( است که به شرح ذیل همان رده بندی فدراسیون جهانی شمشیربازی  رسمیتنظیمی  انفرادی رنکینگ

 اصالح می شود:

 ورزشکار

از هرکمیته ملی المپیک 

 هر کشور
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 کشور میزبانسهمیه های 

، که می تواند در بین رویدادهای تیمی تعلق می گیرد( داده 2کشور میزبان هشت )ملی المپیک  کمیتة به پروسه های گزینشی باال، از طریق احتمالی عالوه بر گزینش

 توزیع شود. ملی المپیک، کمیتةو انفرادی بر حسب اقتضا، و با در نظر گرفتن حد نصاب ورزشکار تعیین شده برای هر 

 اعالم کند. FIEنام گذاری این سهمیه ها را به فدراسیون جهانی  0202 می 32یخ رکشور میزبان باید تا تاملی المپیک  کمیتة

    جانبه  3دعوتی کمیسیون سهمیه های 

 3دعوتی کمیسیون  رخواست خود را برای گرفتن سهمیةکشورهای واجد الشرایط دعوت خواهد کرد تا د ، کمیتة جهانی المپیک از کلیة9102اکتبر  03ر مورخه ی د

 می باشد. 9191 ژانویة 05درخواست این ه ارسال نمایند. ضرب االجل ارسال جانب

 ورزشکاران کمیته های ملی المپیک هر کشوری در هر سالح که سهمیه تیمی را کسب کرده اند، نام کلیة

 کمیتةنها ورزشکاران دارای برترین ردة هر خارج می شود. برای کمیته های ملی المپیک سایر کشورها، ت

 ملی المپیک، در هر قاره ، و در هر سالح حفظ می شود.

ملی المپیک، بر اساس اشل  ( نفر از هر کمیتة0هر قاره، یک) رنکینگ تنظیمی( نفر دارای رده ی برتر 0شش)

 برای بازی های المپیک گزینش می شوند. ذیل

 ( نفر از اروپا9دو ) -

 ( نفر از آسیا اقیانوسیه9دو ) -

 آمریکا( نفر از 0یک ) -

 ( نفر از آفریقا0یک ) -

یمی ت است که ورزشکاری از طریق سهمیة ملی کشورهایی برای کمیتة هر قاره رنکینگ تنظیمیگزینش از طریق 

 نگرفته باشند.

  FIEرویدادهای گزینشی منطقه ای 

ملی المپیک در هر سالح به شرح ذیل  ( نفر از هر کمیتة0طقه ای، یک )( نفر اول مسابقات گزینشی من3چهار ) 

 برای بازی های المپیک گزینش می شوند.

 ( نفر از اروپا0یک ) -

 ( نفر از آسیا اقیانوسیه0یک ) -

 ( نفر از آمریکا0یک ) -

 ( نفر از آفریقا0یک ) -

 تنها کمیته های ملی المپیکی که از طریق سیستم های گزینش تیمی و رنکینگ تنظیمی در هر قاره و در سالح

( 0یک ) رمورد نظر، سهمیه نگرفته باشند، می توانند در این مسابقات گزینشی منطقه ای شرکت نمایند، با حد اکث

 هر سالح. درملی المپیک  ورزشکار برای هر کمیتة

( ورزشکار برای شرکت در بازی های المپیک 3ملی المپیک نمی تواند بیش از سه ) طی هیچ کمیتةدر هیچ شرای

 باشد.سهمیه داشته 
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مکن است جهت م جانبه 3دعوتی کمیسیون  نبه بطور مستقیم به عنوان سهمیة ورزشکاری داده نمی شود. سهمیةجا 3دعوتی کمیسیون  در شمشیربازی، هیچ سهمیة

 د.ملی المپیکی تخصیص داده می شو کمیتةیح داده شده است، به یک ضتو وبخش در ناقص کشور میزبان، همان گونه که  پر کردن مجدد سهمیة

 گزینشی ورزش مربوطه، ابالغ ارسال نامه، بعد از پایان دورة از طریقملی المپیک کشور مورد نظر،  کمیتةجانبه، تخصیص مجدد سهمیه های دعوتی را به  3کمیسیون 

 می کند.

جانبه  3سهمیه های دعوتی کمیسیون  –توکیو  9191دستور العمل های بازی های المپیک "در  جانبه 3ی دعوتی کمیسیون هااطالعات تشریحی در مورد سهمیه 

 آمده است. "تخصیص و قوانین نحوة دستور العمل –

 تایید سهمیه ها ه. پروسة

 (0202می  8) ای انتخاب شده اند را در مورخة و مسابقات گزینشی قاره FIEتیم ها و نام ورزشکارانی که از طریق رنکینگ  فدراسیون جهانی شمشیربازی سهمیة

تایید  (0202 می 32)( GMT+1حد اکثر تا نیمه شب )هر کشوری ابالغ خواهد کرد. کمیته های ملی المپیک باید  به کمیتة ملی المپیک و فدراسیون مربوطة

فدراسیون جهانی شمشیربازی سهمیه های خالی که توسط کمیته  (0202ژوئن  2)استفاده از سهمیه های تیمی و بازیکنان اعالم شده به نام را ارسال نماید. از 

 های ملی المپیک تایید نشده را، مجددا تخصیص خواهد داد.

 و. تخصیص مجدد سهمیه های خالی
 

     تایید نشده تخصیص مجدد سهمیه های گزینش شده

 کمیتةتایید نشود، یا توسط  (0202 می 32)مورد نظر تا ضرب االچل  کشور ملی المپیک کمیتةیک تیم یا یک ورزشکار انتخاب شده توسط  در صورتی که سهمیة

 مربوطه رد شود، آن سهمیه به شرح ذیل تخصیص داده می شود: ملی المپیک

گزینش شده باشد، سهمیه به ورزشکار بعدی دارای باالترین رده ی همان سالح در رنکینگ  هر قاره رنکینگ تنظیمیاگر ورزشکار مورد نظر ار طریق  -

 تنظیمی همان قاره تخصیص داده می شود.

زینشی گمسابقات همان سالح در  دارای باالترین ردة انتخاب شده باشد، سهمیه به ورزشکار بعدی هر قارهگزینشی مسابقات اگر ورزشکار مورد نظر ار طریق  -

 همان قاره تخصیص داده می شود.

همان سالح در رنکینگ  به تیم بعدی دارای باالترین ردةگزینش شده باشد، سهمیه  قاره بین همه ی FIE جهانی تیمی رنکینگاگر تیم مورد نظر ار طریق  -

 تیمی جهانی تخصیص داده می شود.

همان سالح و همان قاره در  به تیم بعدی دارای باالترین ردةای گزینش شده باشد، سهمیه  قاره FIE جهانی تیمی رنکینگاگر تیم مورد نظر ار طریق  -

 رنکینگ تیمی جهانی تخصیص داده می شود.

 ملی المپیک را نقض کند. حد نصاب شرکت کننده ی هر کمیتة سهمیه های تخصیص مجدد باال نباید

    کشور میزبان خالی تخصیص مجدد سهمیه های

 خالی کشور میزبان به شرح ذیل تخصیص خواهند شد:سهمیه های 

  در صورتی که یک سهمیه خالی باشد، این سهمیه توسط فدراسیون جهانی شمشیربازیFIE اجرائی آن تخصیص داده می شود. و با صالحدید کمیتة 
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  در صورتی که دو سهمیه خالی باشد، یک سهمیه توسط فدراسیون جهانی شمشیربازیFIE 3کمیسیون اجرائی آن، و دیگری توسط  د کمیتةدی و با صالح 

 جانیه،  تخصیص داده می شود. 3دعوتی کمیسیون  جانیه به عنوان سهمیة

  در صورتی که سه سهمیه خالی باشد، دو سهمیه توسط فدراسیون جهانی شمشیربازیFIE 3آن، و دیگری توسط کمیسیون  اجرائی و با صالحدید کمیتة 

 ه،  تخصیص داده می شود.جانب 3عوتی کمیسیون جانبه به عنوان سهمیة د

  در صورتی که چهار سهمیه خالی باشد، دو سهمیه توسط فدراسیون جهانی شمشیربازیFIE توسط کمیسیون اجرائی آن، و دو سهمیه  و با صالحدید کمیتة

 جانیه،  تخصیص داده می شود. 3دعوتی کمیسیون  جانبه به عنوان سهمیة 3

 و با صالحدید کمیتة FIEه نتواند سهمیه های خالی کشور میزبان را پر نماید، این سهمیه ها توسط فدراسیون جهانی شمشیربازی جانب 3ون در صورتی که کمیسی

 تخصیص داده می شود. اجرائی آن،

 جایگزین Pز. اصول کلی استفاده از ورزشکار 
 

    جایگزین P انورزشکار

نیامده است. اطالعات تشریحی بیشتر در مورد  ورزشکاران. ب. سهمیةجایگزین، ورزشکاران مسابقه دهنده نیستند و در سهمیه های مذکور در بخش  Pورزشکاران 

جایگزین تنها زمانی می توانند به ورزشکار مسابقه دهنده تبدیل  Pورزشکاران  موجود است. "راهمنا –بازی های المپیک  اساس نامة"ط و سهمیه های آن در شرای

 باشند. "9191نی المپیک/توکیو اجه ط مشی جایگزینی ورزشکاران کمیتةخ"شوند که واجد شرایط ذکر شده در 

 شایستگی:

 .باشند ج. شایستگس ورزشکاران.جایگزین باید واجد شرایط همان شایستگی های آمده در بخش  Pورزشکاران 

 سهمیه:

 .جایگزین برای هر رویداد تیمی داشته باشد P( بازیکن 0هر تیم انتخاب شده می تواند یک )

 ح. جدول زمان بندی برنامه های گزینشی

 
 مرحله تاریخ

( 0202مارس  8تا  0229آپریل  3)از 

 از تاریخ آغاز مجدد مسابقاتسپس 

 0202آپریل  5تا 

 FIEگزینشی از طریق رنکینگ رسمی  ورةد

برگزار  0202مارس  8از  جام جهانی( که بعد 2جایزه بزرگ و  2تعویق افتاده ) مسابقة گزینشی 5

 خواهد شد( برنامه ریزی 0202آپریل  5دوباره در تاریخ ) ... تا  نشد،

 جانبه 3دعوتی کمیسیون  ی ملی المپیک جهت درخواست سهمیةضرب االجل برای کمیته ها 0202ژانویه ی  25

 FIEبسته شدن رنکینگ رسمی  0202آپریل  5

 مسابقات گزینشی قاره ای 0202آپریل  25-32

  FIEابالغ نتایج مسابقات گزینشی قاره ای و سهمیه های تخصیص یافته به کمیته های ملی المپیک توسط  0202می  8

 FIEضرب االجل ارسال تاییده سهمیه ها توسط کمیته های ملی المپیک به  0202 می 32

 جانبه از طریق ارسال نامه 3تایید تخصیص سهمیه های دعوتی توسط کمیسون  پس از پایان دوره ی گزینشی هر ورزش
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 FIEتخصیص مجدد سهمیه هایی تایید نشده توسط کمیته های ملی المپیک، توسط  0202ژوئن  2

 توکیو 9191ضرب االجل ثبت نام بازی های المپیک  0202 جوالی 6

 توکیو 0202بازی های المپیک  0202آگوست  8 – 0202 جوالی 03

 


