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 ورزشکاران ی ب. سهمیه
 :کلی شمشیربازی ی . سهمیه2

 جانبه 3کمیسیون  ی سهمیه میزبان ی سهمیه گزینشی ی سهمیه 

 دعوتی ی سهمیه

 مجموع
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 020 2 8 022 مجموع

 به سیستم گزینشی آن مراجعه کنید. "جانبه 3کمیسیون  ی دعوتی سهمیه ی سهمیه" برایلطفا 

 کشور:کمیته ی ملی المپیک هر حد اکثر تعداد ورزشکار برای هر . 0

کمیته ی سهمیه برای هر  

 ملی المپیک

 سهمیه ویژه رویدادها

 نفره برای هر سالح 3یک تیم  9 آقایان

 گزینشی انفرادی در صورت عدم انتخاب تیمیک ورزشکار از مسابقات 

 نفره برای هر سالح 3یک تیم  9 بانوان

 یک ورزشکار از مسابقات گزینشی انفرادی در صورت عدم انتخاب تیم

   28 مجموع

 رویدادهای انفرادی و تیمیی . سهمیه 3

 مسابقات انفرادی

 توزیع بازیکنان کشور میزبان متغیر است.به  بستگی مسابقات انفرادین شرکت کنندگابازیکن در هر سالح می شود. تعداد  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.

 ی تخصیص سهمیه ها:. شیوه 2

 سهمیه به بازیکن داده می شود: زیر انفرادی رویدادهایدر 

 01په ی آقایان، سابر بانوان، فلوره ی بانوان و اپه ی بانوان، برای ورزشکارانی که در سیستم گزینشی تیمی انتخاب نشوند = اسابر آقایان، فلوره ی آقایان،  -

 .مهیسه

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

 سهمیه. 033په ی آقایان، سابر بانوان، فلوره ی بانوان و اپه ی بانوان = انفره( در سابر آقایان، فلوره ی آقایان،  3تیم هایی ) -

 این ورزشکاران در رویدادهای انفرادی نیز شرکت می کنند. -

سهمیه )سهمیه ی کشور میزبان با توجه به اقتضا بین رویدادهای انفرادی و تیمی توزیع می شود، با رعایت اصل حد نصاب  2سهمیه ی کشور میزبان=  -

 مراجعه شود(.  دتعداد هر شرکت کننده برای هر کمیته ی المپیک )به بخش 

 شکارانزج. شایستگی ور
 

)دستور العمل های کنترل جهانی دوپینگ و دستور  33)ملیت ورزشکاران( و قانون  30شور المپیک جاری باشند، شامل قانون کلیه ی ورزشکاران باید واجد شرایط من

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

 یو شرکت نمایند(.توک 9191

 گزینش خط سیرد. 
 

 سهمیه های گزینشی

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

 آقایان/ بانوان

 په ی آقایان، سابر بانوان، فلوره ی بانوان و اپه ی بانواناسابر آقایان، فلوره ی آقایان، : یگزینش تیم

په ی آقایان، سابر بانوان، فلوره ی بانوان و اتیم برای هر سالح( از بین رویدادهای تیمی در سالح های سابر آقایان، فلوره ی آقایان،  2تیم:  32سهمیه ) 033مجموع 

 :بودذیل گزینش خواهند ( بازیکن می شود و به شرح 3( رویداد شامل سه )0( تیم در هر کدام از شش )2، گزینش می شوند. هشت )اپه ی بانوان

 سهمیه متعلق به رویداد گزینشی تعداد سهمیه

033 

 تیم( 32)
 ( 9191آپریل  3مورخه ی )  (FIE)رسمی فدراسیون جهانی شمشیربازی لیست رنکینگ

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

 ( به پایان می رسد:9191ریل پآ 3( آغاز و تا )9102آپریل  3)

 جام جهانی تیمی .  مسابقات0

 کمیته ملی المپیک

 هر کشور
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 په ی آقایان، سابر بانوان، فلوره ی بانوان و اپه ی بانواناسابر آقایان، فلوره ی آقایان، : انفرادیگزینش 

په ی آقایان، سابر بانوان، فلوره ی بانوان و اپه ی ادر سالح های سابر آقایان، فلوره ی آقایان،  انفرادیبرای هر سالح( بین رویدادهای  سهمیه 01سهمیه ) 01مجموع 

ح ذیل گزینش به شر انتخاب شده اند، شده اند، به اضافه ی کسانی که مستقیما در مسابقات گزینشی تیمیکه در رویدادهای  تیمی گزینش ن برای ورزشکارانی، بانوان

  می شوند:

 قهرمانی جهان تیمی . مسابقات9

 قهرمانی قاره ای تیمی . مسابقات3

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

آنها، برای  گزینشی ی منطقهبدون در نظر گرفتن (، 9191آپریل  3مورخه ی )سالح 

 بازی های المپیک گزینش می شوند.

( منطقه ی )آفریقا، آمریکا، آسیا اقیانوسیه، اروپا( از 3برترین تیم هر سالح هر چهار ) -

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

گزینش می ( برای بازی های المپیک 9191آپریل  3مورخه ی ) (FIE) شمشیربازی

 شوند.

اگر منطقه ای در رده های فوق الذکر نماینده ای نداشته باشد، تیم بعدی رنکینگ  - -

( بدون در نظر 9191آپریل  3مورخه ی ) (FIE) رسمی فدراسیون جهانی شمشیربازی

 گرفتن منطقه ی گزینشی برای بازی های المپیک گزینش می شود.

 سهمیه متعلق به رویداد گزینشی تعداد سهمیه

01 

 
  مسابقات گزینشی تیمی

( تیم گزینش شده در مرحله ی تیمی برای 2در هر کدام از هشت )( ورزشکار 3ورزشکار، سه ) 93برای هر سالح، 

سهمیه ی  01نفر جزو  93یشتر روشن شدن موضوع، این بنفرادی نیز گزینش می شوند. برای شرکت در مسابقات ا

 این جدول به حساب نمی آیند.

آپریل  2مورخه ی ) (FIE) رسمی فدراسیون جهانی شمشیربازیتنظیمی رنکینگ انفرادی 

0202) 

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

 ( به پایان می رسد:9191ریل پآ 3آغاز و تا )

 .  مسابقات جایزه بزرگ0

 . مسابقات جام جهانی9

 . مسابقات ستالیت3

 . مسابقات انفرادی قهرمانی جهان3

 قاره ای . مسابقات قهرمانی5

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

 اصالح می شود:

نام کلیه ی ورزشکاران کمیته های ملی المپیک هر کشوری در هر سالح که سهمیه تیمی را کسب کرده 

کشورها، تنها ورزشکاران دارای برترین رده ی هر خارج می شود. برای کمیته های ملی المپیک سایر  اند،

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

 ورزشکار

از هرکمیته ملی المپیک 

 هر کشور
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 کشور میزبانسهمیه های 

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

 توزیع شود. کمیته ی ملی المپیک،تیمی و 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  9191ژوئن  2یخ رکشور میزبان باید تا تاکمیته ی ملی المپیک 

    جانبه  3دعوتی کمیسیون سهمیه های 

فتن سهمیه ی دعوتی ، کمیته ی جهانی المپیک از کلیه ی کشورهای واجد الشرایط دعوت خواهد کرد تا درخواست خود را برای گر9102اکتبر  03در مورخه ی 

 می باشد. 9191ژانویه ی  05درخواست این یند. ضرب االجل ارسال ه ارسال نمابجان 3 کمیسیون

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

 برای بازی های المپیک گزینش می شوند. ذیل

 روپا( نفر از ا9دو ) -

 ( نفر از آسیا اقیانوسیه9دو ) -

 ( نفر از آمریکا0یک ) -

 ( نفر از آفریقا0یک ) -

ی  ی است که ورزشکاری از طریق سهمیهبرای کمیته ی ملی کشورهای هر قاره رنکینگ تنظیمیگزینش از طریق 

 تیمی نگرفته باشند.

  FIEرویدادهای گزینشی منطقه ای 

( نفر از هر کمیته ی ملی المپیک در هر سالح به شرح ذیل 0( نفر اول مسابقات گزینشی منطقه ای، یک )3چهار ) 

 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 

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

 هر سالح. درورزشکار برای هر کمیته ی ملی المپیک 

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

 سهمیه داشته باشد.
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ممکن  جانبه 3جانبه بطور مستقیم به عنوان سهمیه ی ورزشکاری داده نمی شود. سهمیه ی دعوتی کمیسیون  3در شمشیربازی، هیچ سهمیه ی دعوتی کمیسیون 

 کمیته ی ملی المپیکی تخصیص داده می شود.یح داده شده است، به یک ضتو وبخش  دراست جهت پر کردن مجدد سهمیه ی ناقص کشور میزبان، همان گونه که 

از طریق ارسال نامه، بعد از پایان دوره ی گزینشی ورزش مربوطه، کمیته ی ملی المپیک کشور مورد نظر، جانبه، تخصیص مجدد سهمیه های دعوتی را به  3کمیسیون 

 ابالغ 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. "نحوه ی تخصیص و قوانین دستور العمل –

 ه. پروسه ی تایید سهمیه ها

( 9191می  2و مسابقات گزینشی قاره ای انتخاب شده اند را در مورخه ی ) FIEفدراسیون جهانی شمشیربازی سهمیه ی تیم ها و نام ورزشکارانی که از طریق رنکینگ 

( تایید 9191ژوئن  GMT+1( )5ب )حد اکثر تا نیمه شبه کمیته ی ملی المپیک و فدراسیون مربوطه ی هر کشوری ابالغ خواهد کرد. کمیته های ملی المپیک باید 

( فدراسیون جهانی شمشیربازی سهمیه های خالی که توسط کمیته های 9191ژوئن  2استفاده از سهمیه های تیمی و بازیکنان اعالم شده به نام را ارسال نماید. از )

 ملی المپیک تایید نشده را، مجددا تخصیص خواهد داد.

 و. تخصیص مجدد سهمیه های خالی
 

    تخصیص مجدد سهمیه های گزینش شده 

( تایید نشود، یا توسط 9191ژوئن  5مورد نظر تا ضرب االچل ) کشور کمیته ی ملی المپیکیک تیم یا یک ورزشکار انتخاب شده توسط  ی در صورتی که سهمیه

 مربوطه رد شود، آن سهمیه به شرح ذیل تخصیص داده می شود: کمیته ی 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.

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

 همان قاره تخصیص داده می شود.گزینشی 

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

 رنکینگ تیمی جهانی تخصیص داده می شود.

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

 رنکینگ تیمی جهانی تخصیص داده می شود.

 د.سهمیه های تخصیص مجدد باال نباید حد نصاب شرکت کننده ی هر کمیته ی ملی المپیک را نقض کن

    کشور میزبان خالی تخصیص مجدد سهمیه های

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

  در صورتی که یک سهمیه خالی باشد، این سهمیه توسط فدراسیون جهانی شمشیربازیFIE .و با صالحدید کمیته ی اجرائی آن تخصیص داده می شود 

  در صورتی که دو سهمیه خالی باشد، یک سهمیه توسط فدراسیون جهانی شمشیربازیFIE  و با صالحدید کمیته ی اجرائی آن، و دیگری توسط کمیسیون

 ه،  تخصیص داده می شود.بجان 3وان سهمیه ی دعوتی کمیسیون جانیه به عن 3
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 شمشیربازی  در صورتی که سه سهمیه خالی باشد، دو سهمیه توسط فدراسیون جهانیFIE آن، و دیگری توسط کمیسیون  و با صالحدید کمیته ی اجرائی

 ه،  تخصیص داده می شود.بجان 3وان سهمیه ی دعوتی کمیسیون ه به عنبجان 3

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

 ه،  تخصیص داده می شود.بجان 3وان سهمیه ی دعوتی کمیسیون ه به عنبجان 3کمیسیون 

و با صالحدید کمیته ی  FIEه نتواند سهمیه های خالی کشور میزبان را پر نماید، این سهمیه ها توسط فدراسیون جهانی شمشیربازی بجان 3در صورتی که کمیسیون 

 تخصیص داده می شود. اجرائی آن،

 جایگزین Pاصول کلی استفاده از ورزشکار  ز.
 

    جایگزین P انورزشکار

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

جایگزین تنها زمانی می توانند به ورزشکار مسابقه دهنده  Pورزشکاران  موجود است. "راهمنا –اساس نامه ی بازی های المپیک "مورد شرایط و سهمیه های آن در 

 باشند. "9191نی المپیک/توکیو اخط مشی جایگزینی ورزشکاران کمیته ی جه"تبدیل شوند که واجد شرایط ذکر شده در 

 شایستگی:

 باشند. ورزشکاران. یج. شایستگجایگزین 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 )

 یح. جدول زمان بندی برنامه های گزینش

 
 مرحله تاریخ

 FIEگزینشی از طریق رنکینگ رسمی  ی دوره 0202آپریل  2تا  0229آپریل  3

 جانبه 3ضرب االجل برای کمیته های ملی المپیک جهت درخواست سهمیه ی دعوتی کمیسیون  0202ژانویه ی  21

 FIEبسته شدن رنکینگ رسمی  0202آپریل  2

 ای مسابقات گزینشی قاره 0202آپریل  21-06

  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  0202ژوئن  1

 جانبه از طریق ارسال نامه 3کمیسون تایید تخصیص سهمیه های دعوتی توسط  پس از پایان دوره ی گزینشی هر ورزش

 FIEتخصیص مجدد سهمیه هایی تایید نشده توسط کمیته های ملی المپیک، توسط  0202ژوئن  8

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

 


