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 مواد داراي مدال
 تعداد کل مختلط زنان مردان

3 3 3 9 
 W1انفرادي 

 انفرادي آزاد کامپاوند 
 انفرادي آزاد ریکرو 

 W1انفرادي 
 انفرادي آزاد کامپاوند
 انفراديآزاد ریکرو 

 W1تیمی 
 تیمی کامپاوند 
 تیمی ریکرو 

 

 
 تعداد سهمیه ورزشکاران

 تعداد کل جنسیت آزاد زنان مردان
 نفر 140 صفر 60 80

 
 هاي انتخابیاختصاص سهمیه

، چنین سهمیه اي به خود ورزشکار Bipartiteیابد نه به خود ورزشکار. در صورت استفاده از سهمیه دعوتی اختصاص می NPC سهمیه انتخابی به یک
 . NPCاختصاص می یابد نه به 

 
 NPCحداکثر تعداد سهمیه به ازاي هر 

یک سهمیه در مواد انفرادي و  که ورزشکارش NPCبر اساس جدول ذیل مشخص شده است. هر  NPCحداکثر سهمیه هاي اختصاص یافته به هر 
اضافی دیگر درخواست  کسب کرده، می تواند حداکثر یک سهمیه 2019مختلط  (در هر جنسیت) در مسابقات قهرمانی جهانی تیر و کمان در سال 

 اعمال شود. Bipartiteکمیسیون دعوتی  سهمیه ءمی تواند از طریق روش اعطانیز کند. موارد استثناء 
  مردان زنان

ریکرو 
 انفرادي

کامپاوند 
 انفرادي

ریکرو  W1انفرادي 
 انفرادي

کامپاوند 
 انفرادي

  W1انفرادي

 NPCحداکثر سهمیه به ازاي هر  2 2 2 1 2 2
با توجه به نتایج  NPCحداکثر سهمیه به ازاي هر  2 3 3 2 3 3

 2019انفرادي قهرمانی جهان 
با توجه به نتایج  NPCحداکثر سهمیه به ازاي هر  2 3 3 2 3 3

 2019جهان قهرمانی مواد تیمی مختلط مسابقات 
 
 

 شرایط انتخاب ورزشکار
 باید: NPCورزشکاران به منظور واجد شرایط بودن براي انتخاب توسط یک 

دسامبر  31(تحت بازنگري) با تاریخ بازنگري بعد از  R(مورد تایید) یا با وضعیت کالسبندي  Cداراي کالسبندي بین المللی با وضعیت کالسبندي  •
 ) باشند.11/10/99 (2020

) دست یافته 11/4/99الی  11/3/98( 2020و اول جوالي  2019به یکی از استانداردهاي انتخابی ذیل براي کالس ورزشی خود بین اول ژوئن  •
 باشند:

 انتخابحداقل استانداردهاي 
 متر) 50متر یا  70(راند  720امتیاز راند  ماده

 590 مردان W1انفرادي 
 650 انفرادي مردانآزاد کامپاوند 

 570 انفرادي مردانآزاد ریکرو 
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 520 زنان W1انفرادي 
 620 انفرادي زنانآزاد کامپاوند 

 530 انفرادي زنانآزاد ریکرو 
 
 

 NPCحداکثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 
تواند حداکثر سه ورزشکار واجد شرایط را در هر ماده انفرادي داراي مدال ثبت نام نماید اما نه بیشتر از تعداد سهمیه انتخابی اختصاص می NPCیک 

مرکب از یک چنانچه در هر دو جنسیت ورزشکار داشته باشد، به طور اتوماتیک، حداکثر یک تیم  NPCیافته در هر ماده انفرادي داراي مدال. یک 
تخاب ان ورزشکار مرد واجد شرایط و یک ورزشکار زن واجد شرایط ثبت نام شده، دارد. اعضاي تیم از ورزشکارانی که در مواد انفرادي شرکت کرده اند

یم بعد هند شد، اما ترکیب ت، باالترین ورزشکار مرد در رده بندي و باالترین ورزشکار زن در رده بندي به عنوان اعضاء تیم انتخاب خوااصوالمی شوند. 
 از دور رده بندي می تواند تغییر یابد.

 
 سیستم انتخاب

 سهمیه هاي انتخابی بر اساس جدول ذیل توزیع خواهدشد:
 تعداد کل زنان مردان 

 W1 
 انفرادي

کامپاوند 
 انفرادي

ریکرو 
 انفرادي

W1 
 انفرادي

کامپاوند 
 انفرادي

ریکرو 
 انفرادي

 80 12 12 6 16 24 6 2019جهانی مسابقات قهرمانی 
 10 2 2 1 2 2 1 2019انتخابی منطقه آسیا 

 10 2 2 1 2 2 1 2020انتخابی منطقه آمریکا 
 10 2 2 1 2 2 1 2020انتخابی منطقه اروپا 

 12 2 2 2 2 2 2 2020تورنومنت انتخابی 
 6 1 1 1 1 1 1 کشور میزبان

 Bipartite 0 3 3 0 3 3 12 سهمیه دعوتی
 140 24 24 12 32 36 12 تعداد کل

 
 

 (تغییر یافته) روش انتخاب
 تعداد کل سهمیه انتخاب روش

مسابقات قهرمانی جهانی تیر و 
 2019تیمی مختلط سال  -کمان 

چهار تیم مختلط برتر در هر ماده داراي مدال هر کدام یک سهمیه انتخابی مردان و 
 خود دریافت خواهند کرد. NPCیک سهمیه انتخابی زنان را براي 

 ورزشکار مرد 12
 ورزشکار زن 12

مسابقات قهرمانی جهانی تیر و 
 2019کمان انفرادي سال 

ورزشکاران داراي رنکینگ برتر در هر ماده انفرادي داراي مدال هر کدام یک سهمیه 
خود تا حداکثر سقف سهمیه و بر اساس جدول ذیل دریافت خواهند  NPCانتخابی براي 

 کرد:
 2 مردان W1انفرادي 

 20 کامپاوند انفرادي مردان
 16 ریکرو انفرادي مردان

 2 زنان W1انفرادي 
 8 کامپاوند انفرادي زنان

 8 ریکرو انفرادي زنان

 ورزشکار مرد 38
 
 
 
 
 
 
 

 ورزشکار زن 18
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NPC  هایی که سهمیه هایی را از طریق روش تیمی مختلط بدست آورده اند، نمی
توانند هیچ سهمیه اي را از طریق اعضاي تیم خود در همان مسابقه انفرادي مربوطه 
به دست آورند و فقط می توانند حداکثر به تعداد گفته شده در جدول باال به نام 

 ه دست آورند.سهمیه ب " NPCحداکثر سهمیه اختصاصی به هر "
 نت هاي انتخابی قاره اي تورنم

2019 /2020 )CQT( 
هاي خارج از قاره هاي مشخص شده، نمی توانند در این تورنمنت NPCورزشکاران 

رنکینگ در هر ماده انفرادي داراي مدال  ها شرکت نمایند. ورزشکاران داراي باالترین
خود تا  NPCدر هر یک از سه تورنومنت انتخابی قاره اي، یک سهمیه انتخابی براي 

 سقف حداکثر سهمیه و بر اساس جدول ذیل دریافت خواهند نمود:
 1 مردان W1انفرادي 

 2 کامپاوند انفرادي مردان
 2 ریکرو انفرادي مردان

 1 زنان W1انفرادي 
 2 کامپاوند انفرادي زنان

 2 ریکرو انفرادي زنان
در صورتی که یک تورنومنت انتخابی قاره اي برگزار نشود یا یک ماده داراي مدال در 
یک تورنومنت انتخابی قاره اي ارائه نشود، سهمیه هاي انتخابی آن در تورنمنت 

 توزیع می گردد.  2020انتخابی جهانی 
NPC سهمیه به دست آورده اند، می توانند  2019هایی که در مسابقات قهرمانی جهان

در مسابقات انتخابی قاره خود تا حداکثر سهمیه مشخص شده در جدول باال با عنوان 
 ، سهمیه اضافی دریافت نمایند. "NPCحداکثر سهمیه اختصاصی به هر "

 ورزشکار مرد 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورزشکار زن 15

ورزشکاران داراي باالترین رنکینگ در هر یک از مواد انفرادي داراي مدال، هر کدام  2020انتخابی جهانی تورنمنت 
 خود بر اساس جدول ذیل دریافت خواهند نمود: NPCیک سهمیه براي 

 2 مردان W1انفرادي 
 2 کامپاوند انفرادي مردان

 2 ریکرو انفرادي مردان
 2 زنان W1انفرادي 
 2 انفرادي زنانکامپاوند 

 2 ریکرو انفرادي زنان
می تواند حداکثر یک سهمیه انتخابی در هر ماده داراي مدال را در   NPCک ی

فقط براي  هر گروهبدست آورد. مواد ارائه شده در  2020تورنومنت انتخابی جهانی 
NPC  هایی است که هیچ گونه سهمیه  انتخابی در آن گروه از طریق روش هاي فوق
 ر بدست نیاورده اند.الذک

 ورزشکار مرد 6
 
 

 ورزشکار زن 6

کشور میزبان تا حداکثر سهمیه در هر ماده را به طور مستقیم براي یک ورزشکار براي  سهمیه کشور میزبان
هر ماده انفرادي مدال آور به دست می آورد و باید در آن ماده حداقل یک ورزشکار 

کرده باشد. هر یک از سهمیه هاي استفاده  ثبت نام 2019در مسابقات قهرمانی جهان 
توزیع خواهد  Bipartite نشده توسط کشور میزبان از طریق سیستم کمیسیون دعوتی

 شد.

 ورزشکار مرد 3
 

 ورزشکار زن 3

اختصاص سهمیه کمیسیون 
 Bipartiteدعوتی 

 

 بر اساس جدول ذیل ارائه خواهند شد: Bipartiteسهمیه هاي کمیسیون دعوتی 
 صفر مردان W1انفرادي 

 3 کامپاوند انفرادي مردان
 3 ریکرو انفرادي مردان

 صفر زنان W1انفرادي 

 ورزشکار مرد 6
 
 

 ورزشکار زن 6
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 3 کامپاوند انفرادي زنان
 3 ریکرو انفرادي زنان

ها باید یک  Bipartite ،NPC به منظور بررسی تقاضاي دریافت سهمیه دعوتی
) به فدراسیون جهانی تیر 13/1/99( 2020تقاضاي رسمی و مکتوب را تا اول آوریل 

 و کمان ارائه نمایند.
 ورزشکار مرد 80  هاتعداد کل سهمیه

 ورزشکار زن 60
 
 

 جدول زمانی
 توضیحات شمسی میالدي
 )MQSبراي ورزشکاران جهت کسب عملکردهاي حداقل استاندارد انتخاب ( شروع دوره زمانی 11/3/98 2019اول ژوئن 

 هلند -مسابقات قهرمانی جهان   98خرداد  2019ژوئن 
 تورنومنت انتخابی قاره اي آسیا 98مهر  2019اکتبر 
 تورنمنت انتخابی قاره آمریکا 1399و  1398 2020و  2019

 تورنومنت انتخابی قاره اي اروپا 1399 2020
فدراسیون جهانی به طور مکتوب اختصاص سهمیه هاي انتخابی به دست آمده در مسابقات جهانی  11/2/99 2020آوریل  30

 ها اعالم می نماید. NPCو سه مسابقه انتخابی قاره اي را به 
 Bipartiteشروع فرایند تقاضاي استفاده از سهمیه کمیسیون دعوتی  12/2/99 2020اول می 

 آخرین مهلت ثبت نام لیست بلند 19/2/99 2020می  8
ها به طور مکتوب استفاده از سهمیه هاي اختصاص یافته به خود در مسابقات جهانی و سه  NPC 26/2/99 2020می  15

 تورنومنت انتخابی قاره اي را به فدراسیون جهانی اعالم خواهند نمود.
 Bipartiteها جهت ارسال تقاضاي استفاده از سهمیه کمیسیون دعوتی  NPCآخرین مهلت براي  11/3/99 2020می  31

 تورنمنت انتخابی جهان 1399 2020
 )MQSپایان دوره زمانی براي ورزشکاران جهت کسب عملکردهاي حداقل استاندارد انتخاب ( 11/4/99 2020اول جوالي 

فدراسیون جهانی به طور مکتوب اختصاص سهمیه هاي انتخابی به دست آمده در تورنومنت انتخابی 
 ها اعالم می نماید. NPCرا به  Bipartiteجهانی و سهمیه هاي دعوتی 

 Bipartiteها به طور مکتوب استفاده از سهمیه هاي اختصاص یافته و سهمیه هاي دعوتی NPC 25/4/99 2020جوالي  15
 خود را به فدراسیون جهانی اعالم خواهند نمود.

فدراسیون جهانی به طور مکتوب اختصاص مجدد تمامی سهمیه هاي انتخابی استفاده نشده و  1/5/99 2020جوالي  22
 ها اعالم می نماید. NPCرا به  Bipartiteسهمیه هاي دعوتی 

 آخرین مهلت ثبت نام ورزشی 13/5/99 2020اوت  3
 

 هاي اختصاص یافتهتایید سهمیهفرآیند 
انتخابی باید به صورت مکتوب به فدراسیون جهانی تیروکمان تایید و اعالم  دریافت کننده سهمیه NPC) هر 25/4/99( 2020جوالي  15 تا تاریخ

هاي انتخابی سخ خود را ارسال ننمایند، سهمیهپا  هایی که تا این  تاریخNPCاختصاص یافته خود، استفاده خواهند کرد. آن دسته از  نمایند که از سهمیه
 خود را از دست خواهند داد و فدراسیون جهانی تیروکمان می تواند این سهمیه را مجدداً توزیع نماید.

 ید.ا) فدراسیون جهانی تیروکمان به طور مکتوب اختصاص مجدد سهمیه هاي انتخابی استفاده نشده را تایید می نم1/5/99( 2020جوالي  22تا 
 2020هاي پارالمپیک توکیو  اختصاص یافته خود براي بازي هاي مربوطه از سهمیهNPCگردد که ) رسماً اعالم می1/5/99( 2020جوالي  22تا 

و فدراسیون جهانی  IPCاختصاص یافته خود استفاده نکنند، ممکن است مشمول جریمه هایی از سوي  که از سهمیه NPCاستفاده خواهند کرد. هر 
 تیروکمان شوند.



6 

 
 هاي انتخابی استفاده نشدهتوزیع مجدد سهمیه

، در یکی از سه مسابقه انتخابی قاره اي یا در تورنمنت انتخابی 2019هاي انتخابی اختصاص یافته که در مسابقات قهرمانی جهان هر یک از سهمیه
نشده، به ورزشکار بعدي داراي باالترین رنکینگ در ماده مدال آور مربوطه در نتایج تورنمنت مربوطه استفاده  NPCبه دست آمده و توسط  2020جهانی 

 (که از روش دیگري انتخاب نشده باشد)، مجدداً اختصاص خواهد یافت. 2020انتخابی جهانی 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


