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 ورزشکاران ب. سهمیة
 :کلی شمشیربازی . سهمیة2

 جموعم IOC اهدایی سهمیة میزبان سهمیة گزینشی سهمیة 

 220 آقایان
6 

2 
020 

 2 220 بانوان

 020 0 6 022 مجموع

  

 :و حد اکثر سهمیة در هر اسلحه کشورهر حد اکثر تعداد ورزشکار . 0

 در هر سالحهمیه س کشورهر  ةسهمی 

جهت شرکت در رویدادهای  نفره برای هر سالح (3) سهتیم  (1) یک نفره در هر سالح( 3)تیم  (2) ورزشکار، یک 9 آقایان

 انفرادی  سهمیةورزشکار از  (1) یک یا تیمی،

جهت شرکت در رویدادهای  برای هر سالحنفره  (3) سهتیم  (1) یک نفره در هر سالح( 3)تیم  (2) یکورزشکار،  9 بانوان

 انفرادی سهمیةورزشکار از  (1) یک تیمی، یا

   21 مجموع

 نیز توجه کنید. (0د)به بخش * 
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 در هر اسلحه . سهمیة3

 :فرادی آقایاننمسابقات ا
 

 فلورة آقایان

 آپة آقایان

 سابر آقایان

 : ورزشکار 32حد اقل 

از طریق  - نفره (3سه )تیم  (8)هشت  - ورزشکار 42انفرادی به اضافة ورزشکار از طریق سهمیة  گزینشی  11

 سهمیة تیمی.

 ورزشکار می باشد: 33تا  32بین با توجه به موارد زیر در هر سالح  نتعداد شرکت کنندگا 

 در بین سالح ها میزبان توزیع متغیر سهمیة کشور -

 بین المللی المپیککمیتة  اهداییتخصیص سهمیة  -

 نخواهد بود. بازیکن 33شرکت کنندگان در هر سالح بیشتر از تحت هیچ شرایطی سهمیة 

 بانوان:فرادی نمسابقات ا
 

 فلورة بانوان

 آپة بانوان

 سابر بانوان

 : ورزشکار 32حد اقل 

از طریق  - نفره (3سه )تیم  (8)هشت  - ورزشکار 42اضافة ورزشکار از طریق سهمیة  گزینشی انفرادی به  11

 سهمیة تیمی.

 ورزشکار می باشد: 33تا  32بین هر سالح با توجه به موارد زیر تعداد شرکت کنندگان در  

 توزیع متغیر سهمیة کشور میزبان در بین سالح ها -

 اهدایی کمیتة بین المللی المپیکتخصیص سهمیة  -

 نخواهد بود. بازیکن 33تحت هیچ شرایطی سهمیة شرکت کنندگان در هر سالح بیشتر از 

 :آقایان تیمیمسابقات 
 

 آقایانفلورة 

 آپة آقایان

 سابر آقایان

 :تیم در هر سالح 9تیم و حد اکثر  1حد اقل 

ا توجه به ، بسیستم گزینش تیمی، به اضافة یک تیم احتمالی از کشور میزبان ده از طریقشتیم گزینش  8

 بازیکن می باشد.  3توزیع سهمیة کشور میزبان در بین سالح ها. هر تیم شامل 

 بانوان: تیمیمسابقات 
 

 فلورة بانوان

 آپة بانوان

 سابر بانوان

 :تیم در هر سالح 9تیم و حد اکثر  1حد اقل 

تیم گزینش شده از طریق سیستم گزینش تیمی، به اضافة یک تیم احتمالی از کشور میزبان، با توجه به  8

 بازیکن می باشد.  3توزیع سهمیة کشور میزبان در بین سالح ها. هر تیم شامل 

 تخصیص سهمیه ها: وة. شی2

 می شود: اعطا به شرح ذیل بازیکنبا ذکر نام  زیر انفرادی رویدادهای سهمیة

سهمیه  تیمی هایی که در سیستم گزینشکشوربانوان، برای  پة آقایان، سابر بانوان، فلورة بانوان و اپةاآقایان،  سابر آقایان، فلورة -

 .مهیسه 01=  اند نگرفته
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 می شود: اعطا به شرح ذیل هر کشورسهمیة 

 سهمیه. 122بانوان =  پة آقایان، سابر بانوان، فلورة بانوان و اپةاآقایان،  سابر آقایان، فلورة تیم های -

 (. سهمیة کشور میزبان نیز مراجعه کنیدبند )به سهمیه  0سهمیة کشور میزبان=  -

 .اهدایی کمیتة بین المللی المپیکسهمیة  -

 شکارانزور و صالحیت ج. شایستگی
 

 منشور المپیک و قوانین مربوطة دیگر ذکر شده در داشتن صالحیت

)دستور العمل های کنترل جهانی  23)ملیت ورزشکاران( و قانون  21ورزشکاران باید واجد شرایط منشور المپیک جاری باشند، شامل قانون  کلیة

 دوپینگ و دستور العمل های جنبش المپیک در مورد پیشگیری از تقلب در مسابقات(. 

جهانی دوپینگ و دستور العمل های جنبش المپیک در مورد پیشگیری از ، شرایط کنترل تنها ورزشکارانی که دارای صالحیت منشور المپیک

پاریس شرکت  4142می توانند در بازی های المپیک  للی المپیکم، از جمله شرایط وضع شده توسط کمیتة بین الهستند تقلب در مسابقات

 .نمایند

 قوانین ذیل را داشته باشند:کتب و  FIEاساس نامة فدراسیون جهانی ورزشکاران باید شرایط حد اقل سن موجود در 

https://fie.org/fie/documents/statutes-and-admin-rules 

 https://fie.org/fie/documents/rules 

 گزینش خط سیرد. 
 

 سهمیه های گزینشی .2

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

پة آقایان، سابر بانوان، فلورة اآقایان،  در سالح های سابر آقایان، فلورةهر سالح( از بین رویدادهای تیمی  درتیم  8تیم:  28سهمیه ) 122مجموع 

( بازیکن می شود و به شرح ذیل گزینش 3( رویداد شامل سه )0( تیم در هر کدام از شش )8، گزینش می شوند. هشت )بانوان بانوان و اپة

 :بودخواهند 

 رویداد گزینشی تعداد سهمیه

 

122 

 تیم( 28)

 2020آپریل  یک مورخة  (FIE)فدراسیون جهانی شمشیربازی بزرگساالن رسمی تیمی رنکینگ

 0203آپریل  3بر اساس مجموع امتیاز های کسب شده طی مسابقات ذیل که از تاریخ  بزرگساالن لیست رده بندی تیمی

 :برگزار می شود 0202 آپریل یکتا 

 جام جهانی تیمی .  مسابقات1

 قهرمانی جهان تیمی . مسابقات4

 قهرمانی قاره ای تیمی . مسابقات3

https://fie.org/fie/documents/statutes-and-admin-rules
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 بانوان پة آقایان، سابر بانوان، فلورة بانوان و اپةاآقایان، سابر آقایان، فلورة : انفرادیگزینش 

 . کنندمی  شرکتدر رویدادهای انفرادی نیز مسابقات تیمی گزینش شده اند که برای شرکت در  کشورهاییبازیکن  3

پة اآقایان،  در سالح های سابر آقایان، فلورة انفرادی( بین رویدادهای کشور مختلف 11برای  برای هر سالح سهمیه 11سهمیه ) 01مجموع در 

د از طریق می تواننشده اند، تیمی گزینش ن که در رویدادهای کشورهایی تخصیص پیدا می کنند. ،بانوان ، سابر بانوان، فلورة بانوان و اپةآقایان

  :حد اکثر یک بازیکن داشته باشندذیل  سیستم های گزینش انفرادی

 یک مؤرخة در هر سالح (FIE) فدراسیون جهانی شمشیربازیبزرگساالن ( تیم برتر رنکینگ رسمی 2اولین چهار ) -

 آنها، برای بازی های المپیک گزینش می شوند. قارةبدون در نظر گرفتن ، 0202آپریل 

( 5)آفریقا، آمریکا، آسیا اقیانوسیه، اروپا( از بین تیم های رده های پنج ) ( منطقة2تیم هر سالح هر چهار ) برترین -

 0202آپریل  یک مؤرخةدر  (FIE) فدراسیون جهانی شمشیربازیبزرگساالن ( رنکینگ رسمی 10تا شانزدهم )

 برای بازی های المپیک گزینش می شوند.

د، تیم بعدی رنکینگ رسمی فدراسیون جهانی اگر منطقه ای در رده های فوق الذکر نماینده ای نداشته باش - -

گزینشی برای بازی های المپیک گزینش  بدون در نظر گرفتن منطقة 0202آپریل  یک مورخة (FIE) شمشیربازی

 می شود.

 رویداد گزینشی تعداد سهمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

  تیمی گزینش

( تیم گزینش شده در مرحلة تیمی برای شرکت در 8( ورزشکار در هر کدام از هشت )3ورزشکار، سه ) 42هر سالح،  در

 به حساب نمی آیند. ذیل سهمیة جدول 01نفر جزو  42این  الزم به توجه است کهمسابقات انفرادی نیز گزینش می شوند. 

 0202آپریل  یک مورخة (FIE) شمشیربازیرسمی فدراسیون جهانی تنظیمی رنکینگ انفرادی 

آغاز و  0203آپریل  3از تاریخ  که لیست رده بندی انفرادی بر اساس مجموع امتیاز های کسب شده طی مسابقات ذیل 

   :می شود در نظر گرفته ،به پایان می رسد 0202 آپریل 2 در تاریخ

 .  مسابقات جایزه بزرگ1

 . مسابقات جام جهانی4

 . مسابقات ستالیت3

 . مسابقات انفرادی قهرمانی جهان2

 . مسابقات قهرمانی قاره ای5

 است که به شرح ذیل اصالح می شود:ه بندی فدراسیون جهانی شمشیربازی همان رد ،رسمیتنظیمی  انفرادی رنکینگ

 شود.  خارج می سهمیه تیمی را کسب کرده اند،در هر سالح  که هر کشورینام کلیة ورزشکاران ابتدا  -



 سیستم گزینش مسابقات شمشیربازی المیک 0202 پاریس   ترجمه: عباسعلی فاریابی 

5 
 

 

 سهمیه های کشور میزبان .0

، که می تواند در بین رویدادهای تعلق می گیرد سهمیه( 0) ششکشور میزبان  به پروسه های گزینشی باال، از طریق احتمالی الوه بر گزینشع

ده در به شرایط ذکر ش و هر سالح، و با توجه ،کشورتیمی و انفرادی بر حسب اقتضا، و با در نظر گرفتن حد نصاب ورزشکار تعیین شده برای هر 

 توزیع شود.)د( باال  بند

 می توان موارد ذیل را در نظر بگیرد:در صورتی که کشور میزبان تیمی را به مسابقات تیمی اضافه کند، 

 ؛سهمیة دیگر اضافه کند (4دو )در صورتی که یک سهمیة انفرادی کسب کرده باشد، می تواند  -

 سهمیة اضافه کند. (3سه )و در صورتی که هیچ سهمیة انفرادی کسب نکرده باشد، می تواند  -

 تشکیل دهندة سهمیة تیمی کشور میزبان در رویداد انفرادی سالح مورد نظر نیز شرکت می کنند.بازیکن  (3)سه 

، و در هر سالح در هر قاره ،کشور آندارای برترین ردة  ورزشکاریک ، تنها باقیمانده کشورهای سایر برایسپس  -

 حفظ می شود.

برای بازی های  ، بر اساس اشل ذیلکشور( نفر از هر 1) هر قاره، یک رنکینگ تنظیمیبرتر  ( ورزشکار دارای ردة0ش)ش

 المپیک گزینش می شوند.

 روپا( نفر از ا4دو ) -

 ( نفر از آسیا اقیانوسیه4دو ) -

 ( نفر از آمریکا1یک ) -

 ( نفر از آفریقا1یک ) -

 باشند. رفتهنگ در سالح مورد نظر کشورهایی است که سهمیة تیمی مختص تنها یا قاره رنکینگ تنظیمیگزینش از طریق 

  FIEرویدادهای گزینشی منطقه ای 

برای به اسم بازیکن در هر سالح به شرح ذیل  کشور( نفر از هر 1( نفر اول مسابقات گزینشی منطقه ای، یک )2چهار ) 

 بازی های المپیک گزینش می شوند.

 ( نفر از اروپا1یک ) -

 ( نفر از آسیا اقیانوسیه1یک ) -

 ( نفر از آمریکا1یک ) -

 ( نفر از آفریقا1یک ) -

که از طریق سیستم های گزینش تیمی و رنکینگ تنظیمی در هر قاره و در سالح مورد نظر، سهمیه نگرفته های کشورتنها 

 سالح. در هر کشور( ورزشکار برای هر 1مسابقات گزینشی منطقه ای شرکت نمایند، با حد اکثر یک )باشند، می توانند در 

برای شرکت در بازی های المپیک سهمیه در یک سالح ( ورزشکار 3نمی تواند بیش از سه ) کشوریدر هیچ شرایطی هیچ 

 داشته باشد.
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     اهدایی کمیتة بین المللی المپیکسهمیه های  .3

 .قرار می گیرد های واجد الشرایطکشوردر اختیار  سهمیه برای هر جنسیت، (1) ، یکاهداییسهمیة  (4)دو  ،پاریس 4142المپیک در 

 رخواست خود را برای گرفتن سهمیةکشورهای واجد الشرایط دعوت خواهد کرد تا د ، کمیتة جهانی المپیک از کلیة0229اکتبر  یک ر مورخةد

نامة کتبی تخصیص این  المپیک بین المللیکمیتة  می باشد. 0202 ژانویة 21درخواست این ارسال نمایند. ضرب االجل ارسال  اهدایی

 را در پایان دورة گزینشی ورزش مربوطه به کشورهای ذی نفع ابالغ خواهد کرد.  ها سهمیه

 های سهمیه – پاریس 4142دستور العمل های بازی های المپیک "در  المپیک بین المللیکمیتة  اهدایی یهااطالعات تشریحی در مورد سهمیه 

 آمده است. "تخصیص و قوانین نحوة ر العملدستو –جانبه  3کمیسیون  اهدایی

 یید سهمیه هاأت فراینده. 

 تأیید سهمیه ها .2

ای انتخاب شده اند را در  و مسابقات گزینشی قاره FIEتیم ها و نام ورزشکارانی که از طریق رنکینگ  فدراسیون جهانی شمشیربازی سهمیة

 منتشر خواهد کرد. https://fie.org/fie/documents/letters/2022در وبسایت خود  0202می  1 مورخة

به کمیتة ملی فدراسیون جهانی سهمیه های مأخوذه از طریق مسابقات تیمی و نام بازیکنان گزینش شدة انفرادی را  0202می  1 در مورخة

 هر کشوری ابالغ خواهد کرد.  المپیک و فدراسیون مربوطة

به  ةاستفاده از سهمیه های تیمی و بازیکنان اعالم شد یةتایید  0202 می 32( GMT+1حد اکثر تا نیمه شب )کمیته های ملی المپیک باید 

 نام را ارسال نماید. 

 را، مجددا تخصیص خواهد داد. است تایید نشده کشورهافدراسیون جهانی شمشیربازی سهمیه های خالی که توسط  0202ژوئن  3از 

 میزبان رتأیید سهمیه های کشو .0

به فدراسیون جهانی ، به تفکیک سالح و جنسیت ،را سهمیه های خودتخصیص  ة رسمینامکشور میزبان باید  0202می  02 تا پایان روز

 اعالم نماید. شمشیربازی

 و. تخصیص مجدد سهمیه های خالی
 

، 4142، کمیتة اجرایی المپیک پاریس IOCرا، با هماهنگی  تخصیص مجدد سهمیه های تیمی و انفرادیمی توان ، و حاد در شرایط خاص

ن مورد نظر در لیست کمیتة بازیکنا، به شرط اینکه دنکتمدید پیدا  (GMT+1) 4142جوالی  43تا تاریخ  ،FIEای المپیک مربوطه و ه کمیته

ر از نظ شرکت آنها گنجانده شده باشد، و  در ضرب االجل اعالم شده پاریس 4142اجرایی المپیک ارسالی به کمیتة  مربوطهالمپیک کشور 

  لجستیکی امکان پذیر باشد.
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     تایید نشدهسهمیه های تخصیص مجدد  .2

تایید نشود، یا توسط  0202 می 32ل جتا ضرب اال ،ملی المپیک کمیتةیک توسط  ،شده گزینشیک تیم یا یک ورزشکار  در صورتی که سهمیة

به  فوق، (4)و هر سالح حسب بند کشور  هر حد نصاب تعداد بازیکن برای، با در نظر گرفتن مربوطه رد شود، آن سهمیه ملی المپیک کمیتة

 شرح ذیل تخصیص داده می شود:

مان ه رزشکار بعدی دارای باالترین ردةگزینش شده باشد، سهمیه به و هر قاره رنکینگ تنظیمیاگر ورزشکار مورد نظر ار طریق  -

 سالح در رنکینگ تنظیمی همان قاره تخصیص داده می شود.

 همان 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.گزینشی مسابقات سالح در 

به تیم گزینش شده باشد، سهمیه  تیم اول( 2) ها قاره بین همة FIE بزرگساالن جهانی تیمی رنکینگاگر تیم مورد نظر ار طریق  -

 تخصیص داده می شود. بزرگساالن همان سالح در رنکینگ تیمی جهانی بعدی دارای باالترین ردة

به تیم بعدی دارای ، سهمیه تیم دوم( 2) ای گزینش شده باشد قاره FIE بزرگساالن جهانی تیمی رنکینگاگر تیم مورد نظر ار طریق  -

 تخصیص داده می شود. بزرگساالن همان سالح و همان قاره در رنکینگ تیمی جهانی باالترین ردة

    کشور میزبان خالی مجدد سهمیه های تخصیص .0

 تخصیص خواهند شد. اهداییبه عنوان سهمیة بین المللی المپیک کمیتة  جانبه 3 کمیسیون توسط سهمیه های خالی کشور میزبان

 بازیکن بشود. 33تعداد بازیکنان رویدادهای انفرادی از حد نصاب  ذشتنگنباید باعث  یاین سهمیه های تخصیص

  یید نشدهأاهدایی تتخصیص مجدد سهمیه های  .3

به  FIEرا پر نماید، این سهمیه ها توسط فدراسیون جهانی شمشیربازی  جهانی اهداییه نتواند سهمیه های جانب 3در صورتی که کمیسیون 

شرایط با رعایت ، در بین همة سالح ها و قاره ها، 0202یک آپریل واجد الشرایط بعدی در رنکینگ تنظیمی رسمی بزرگساالن مؤرخ  انبازیکن

 زیر تخصیص خواهد کرد:

 بازیکن باشد؛ 33حد اکثر بازیکن در هر رویداد انفرادی  -

 نداشته باشد. مربوطهکشور مورد نظر بازیکن گزینش شده در سالح  -

  APز. اصول کلی استفاده از ورزشکار 

 تعریف:

. اطالعات تشریحی بیشتر در معرفی می شوند ”AP“ با عنوان متفاوتنیستند و  گزینش شده ةورزشکاران مسابقه دهند، )رزرو( APبازیکنان 

 ب بندسهمیه های مذکور در  این ورزشکاران در موجود است. "اراهنم –بازی های المپیک  اساس نامة"ط و سهمیه های آن در مورد شرای
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تنها زمانی می توانند به ورزشکار مسابقه دهنده تبدیل شوند که واجد شرایط ذکر  ”AP“ورزشکاران  گنجانده نشده اند. (سهمیة ورزشکاران)

 باشند. "4142 پاریسنی المپیک/اجه ط مشی جایگزینی ورزشکاران کمیتةخ"شده در 

 شایستگی:

 باشند. (ورزشکاران ی و صالحیتشایستگ) جباید واجد شرایط همان شایستگی های آمده در بخش  )رزرو( ”AP“ بازیکنان

 سهمیه:

 .برای هر رویداد تیمی داشته باشد )رزرو( ”AP“( بازیکن 1هر تیم انتخاب شده می تواند یک )

 ح. جدول زمان بندی برنامه های گزینشی

 

 

 مرحله تاریخ

 گزینشی ورةدشروع  0203آپریل  3

 FIEبسته شدن رنکینگ رسمی جهانی بزرگساالن  0202یک آپریل 

 مسابقات گزینشی قاره ای 0202آپریل  21-32

 پایان دورة گزینش 0202آپریل  32

 FIEتوسط  کشورها نتایج سهمیه های تخصیص یافته به کمیته های ملی المپیک کتبی ابالغ 0202می  1

 ها و ابالغ کتبی کشور میزبان در زمینة تخصیص یا عدم تخصیص سهمیه های میزبانی خود در اسلحه 0202می  02

 جنسیت های مختلف

 ی المپیکاهدایی کمیتة بین المللضرب االجل تأیید سهمیه های  0202می  02-01

 های خود هسهمی استفاده از تاییدجهت  کشورها ی ملی المپیککمیته ها مختصضرب االجل  0202 می 32

 FIE تخصیص مجدد سهمیه های خالی توسط 0202 ژوئن 3

تیم و  تشکیل دهندة بازیکن 3کمیته های ملی المپیک کشورها جهت معرفی نام  مختصضرب االجل  0202 ژوئن 01

 .هر تیم AP بازیکن 

 پاریس 4142پایان ضرب االجل ثبت نام المپیک  0202جوالی  1

 توکیو 4141ضرب االجل ثبت نام بازی های المپیک پایان  0202 جوالی 6

 22 – 0202 جوالی 06

 0202آگوست 

 پاریس 0202 ازی های المپیکب


