
 ۹۸اجراء از بهمن ماه  -  یمختلف سن  یرده ها زیم یرو س یتن یمل یها م ینامه و نحوه انتخاب ت نیئآ

 

 نامه : نیئآ  یها یژگیو

 ی مل نگیو رنک یجهان نگیبه رنک یارزش گذار  -

  ین یو تمر یمل یشرکت در اردوها یبرا یبودن ورزشکاران مل اریدر اخت شتر یامکان ب -

  یرانیا  یبا توجه به احتمال عدم امکان حضورشان در تورها یابقات انتخابمس در ونرهایاجبار حضور لژ -

   یجهان نگیرنک یجهت ارتقا یالملل نیب نیادیورزشکاران به رقابت در م بیترغ -

 ی حضور در مسابقات انتخاب یبرا یمل نگیدر رنک نیو حاضر یرانیا  یدر تورها کنانیباز شتریب زهیانگ جادیا -
 

 نفر  32 دعوت شده :فرات تعداد ن( ۱

            نفر  24 : یمقدمات  حلهمر( ۱ - ۱)

 ر نف۱۶ : ییمرحله نها( 2-۱)

 

 :  تینفرات بر اساس اولو  نشی نحوه گز (۲ 
 

  ی الدیماه م  نیدر آخر  یجهان   ونیمنتشره فدراس  ستیطبق ل  یجهان  نگیحاضر در رنک  یرانیچهار ورزشکار برتر ا(  ۱  -  2

 ی به مسابقات انتخاب یمنته  یماه شمس نیدر آخر یمل نگیرنک نیبرتر آخر کارو چهار ورزش یخابانتبه مسابقات  یمنته

 (  28 یال  ۵)نفرات  یبه مسابقات انتخاب یمنته یماه شمس  نیدر آخر یمل نگیورزشکار رنک 24( 2 - 2

 

 مسابقات :  ینحوه برگزار( ۳
شود   یبرگزار م  یحذف دوره ای و  بصورت  (  2-2)نفرات بند    کنیازب  24با حضور  یدمات مسابقات مق  ی مرحله مقدمات(  ۱  -  3

 .ابند ی یراه م  یمل م ی ت یانتخاب ییبه مسابقات نها کنیباز 8و 

نها(  2  -  3 انتخاب  ییمرحله  به   یبرگزار م  ینفر  ۱۶جدول    کیو در    یبصورت حذف   یمل  میت  یمسابقات  با توجه  شود و 

هر    انیدر خواهد آمد. مثال در پا  یمل  میت  تینفر به عضو  کی  تیهر مرحله در نها  یبرا  یمل  میت  ازیتعداد نفرات مورد ن

 شود .  یبرگزار م  میگ ۷از  میگ  4در خواهد آمد. مسابقات بصورت  یمل می ت تیمرحله نفر اول به عضو

و    یبند   دیس  یمل  نگی و پس از آن رنک  یجهان  نگیرنک  کنیفقط چهار باز  تیبا اولو   ییدر مرحله نها  کنانی باز:  ۱تبصره  

 شوند .   یم   یقرعه کش

آن   کی  د یشود و به س  یبه جدول اضافه نم  یکنینفر از جدول، باز  کی هر مرحله و کم شدن    یپس از برگزار   :۲تبصره  

 شود.   یمرحله استراحت داده م

شوند    یم  ی کش قرعه    کیطبق تبصره    کنانی، در مرحله دوم باز  یمل   م یمرحله اول و شناخت نفر اول ت  انیپس از پا(  3  -  3

 خواهد بود .  یمل میت  یبر اساس مقام و رتبه در مرحله اول و دوم انتخاب کنانیباز یقرعه کش  نحوه یمراحل بعد در  یول

 

(۱) 



 شود . بر  یم یگذار  د یدر مرحله اول و دوم س کنانیدر مراحل سوم و چهارم بر اساس رتبه باز یقرعه کش(  4 - 3

 .رد یگ یتعلق م ازیسوم امت در مراحل اول تا انکن یبه باز لیاساس طبق شرح ذ نیهم

 

 سوم  مرحله دوم مرحله اول مرحله م مقا

 امتیاز ۱4٠ امتیاز ۱2٠ متیازا  ۱٠٠ دوم نفر

 امتیاز ۱۱۵ امتیاز ۱٠٠ امتیاز 8۵ سوم مشترك نفر

 امتیاز ٩٠ امتیاز 8٠ امتیاز ۷٠ 8-۵ات نفر

 امتیاز ۷٠ امتیاز ۶۵ امتیاز ۶٠ ۱۶-٩ات نفر

 

 باشد .  یم  ونیبا موارد خاص ، با فدراسدر رابطه   یریگ میتصم

 

 

 رانیا یاسالم یجمهور زی م یرو سیتن  ونیفدراس
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