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 (IIII) فدراسیون جهانی تیراندازي ورزشی 

 تیراندازي 
  

 مواد ورزشی  -الف 
  
  

آقایانمواد  بانوان مواد   (6)  مختلط تیمی واد م (6)   (3) 

10m Air Rifle  (AR60)  10m Air Rifle   (AR60W)  10m Air Rifle Mixed Team  (ARMIX)  
50m Rifle 3 Positions   (FR3X40)  50m Rifle 3 Positions  (R3X40)  10m Air Pistol Mixed Team  (APMIX)  
10m Air Pistol  (AP60)  10m Air Pistol  (AP60W)  Trap Mixed Team                 (TRMIX)  
25m Rapid Fire Pistol  (RFP)  25m Pistol   (SP)    
Trap  (TR125)  Trap  (TR125W)    
Skeet  (SK125)  Skeet  (SK125W)    

  
  

 سهمیه هاي المپیک ورزشکاران  -ب 

  مجموع سهمیه هاي المپیک براي تیراندازي  .1
  
  

هاي انفراديهمیه س هاي مختلط همیه س  
 تیمی

شور ک
 میزبان

 سه جانبهکمیته 
 یدعوتانفرادي  هاییسهمیه

اساس رتبه بندي بر 
معج انفرادي جهانی  

۵۰۱ مردان  ۶ ۶ ۲۱  ۶ ۸۰۱  
نانز  ۵۰۱  ۶ ۶ ۲۱  ۶ ۸۰۱  
معج  ۰۰۳  ۲۱  ۲۱  ۴۲  ۲۱  ۶۰۳  

  
 شورکحداکثر تعداد ورزشکاران براي هر 

براي هر کشورهمیه س   براي هر مادههمیه س     

ردم ورزشکار در ھر ماده ۲حداکثر  12    

نز  21 در ھر مادهورزشکار  ۲حداکثر    

تیمیختلط م زن) 3مرد و  3( 6   

کشورها  ;مرد) در هر ماده مختلط تیمی 1زن و  1ورزشکار ( 2تیم مختلط مرکب از  1حداکثر 
زن) در هر ماده مختلط تیمی را با استفاده از ورزشکارانی  2مرد و  2تیم ( 2توانند حداکثر می

   .شرکت دهنددر مسابقات  1،گانهود شرکت کنندگانکه به صورت 

جموعم  03    

  
                                                      

۱ )double starters -  سهمیه گرفته و در رشته دیگري نیز انفرادي ورزشکاري که در یک رشتهMQS (.را بدست آورده است 
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 نوع اختصاص سهمیه المپیک .2
ه بندي تیراندازان مشخص خواهد شد و به یک ورزشکار مشخص اختصاص خواهد یافت و کشورها به جز سهمیه هایی که بر اساس نظام جهانی رتب

 سهمیه ها به کمیته ملی المپیک اختصاص خواهد یافت.  نمی توانند آن ورزشکار را تغییر دهند، سایر
  

   احراز صالحیت ورزشکار -پ 

 41حاضر اعمال می شود تبعیت کنند. در این مقررات از جمله و نه محدود به ماده  همه ورزشکاران باید از مقررات منشور المپیک که در حال 
( مقررات بین المللی کد ضد دوپینگ و کد نهضت المپیک براي جلوگیري از اعمال نفوذ در مسابقات) است. تنها 43(ملیت ورزشکاران) و ماده 

 توکیو خواهند بود. 2020حضور در المپیک ورزشکارانی که مقید به رعایت منشور المپیک هستند، مجاز به 

 سایر شرایط احراز صالحیت:

توکیو ورزشکاران باید به حداقل امتیاز قابل قبول  2020) ماده ورزشی یا مواد بیشتري در تیراندازي در المپیک 1براي تایید صالحیت در یک (
(MQS) دست پیدا کنند. ،را دارند در مسابقات انتخابی مشخص شده براي ماده اي که قصد شرکت در آن 

MQS  مسابقات قهرمانی جهان، کاپ جهانی، فینال فینالیستها، مسابقات قاره اي، بازیهاي قاره اي، یا حذفی یا مقدماتی  وردتنها می تواند در
و در  ISSFمسابقات انتخابی در تقویم برگزار خواهد شد، بدست اید. فهرست  2020آوریل  30تا  2018جوالي  24مسابقات انتخابی ویژه که بین 

 منتشر شده است. ]sports.org/calendar.ashxhttp://www.issf[  به نشانی ISSFپایگاه اینترنتی 

 امتیاز قابل قبول عبارت است از:حداقل 
Men  

10m Air Rifle Men  595,0 
50m Rifle 3 Positions Men   1135 
10m Air Pistol Men  563 
25m Rapid Fire Pistol Men  560 
Trap Men  112 
Skeet Men  114 
Women   

10m Air Rifle Women  590,0 
50m Rifle 3 Positions Women  1115 
10m Air Pistol Women  550 
25m Pistol Women  555 
Trap Women  92 
Skeet Women  92 
Mixed Team   

10m Air Rifle Mixed Team   790,0 
10m Air Pistol Mixed Team  742 
Trap Mixed Team  122  

  

http://www.issf-sports.org/calendar.ashx
http://www.issf-sports.org/calendar.ashx
http://www.issf-sports.org/calendar.ashx
http://www.issf-sports.org/calendar.ashx
http://www.issf-sports.org/calendar.ashx
http://www.issf-sports.org/calendar.ashx
http://www.issf-sports.org/calendar.ashx
http://www.issf-sports.org/calendar.ashx
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 انفرادي ماده مربوط را بدست آورده باشد. MQSبه المپیک معرفی شود باید تیمی مختلط ماده به عنوان یک عضو ورزشکاري که هر 
   

 انتخابیمسیر  -ت 

  

 انتخابیانهاي مک

  
:انتخابروش   

 ISSF :تانی تیراندازي که بر اساس مقرراالمپیک را می توان در مسابقات مشخص شده فدراسیون جهسهمیه 

[http://www.issf-sports.org/theissf/rules.ashx]   

 المپیک قابل کسب در مسابقات زیر است:سهمیه  .سب کردکبرگزار می شود  2020آوریل  30تا  2018اول سپتامبر از 

 در چانگوون کره  2018قهرمانی جهان مسابقات  •
 2019کاپ جهانی در سال مسابقات  •
 2020و  2019، 2018در سال  مشخص شدهیا بازیهاي قاره اي قاره اي مسابقات  •

م از هر کشور می تی 2قابل کسب است. در این مسابقات حداکثر  2018مواد مختلط تیمی فقط در مسابقات قهرمانی جهان در چانگوون در سهمیه 
 سهمیه می تواند توسط هر کشور در هر ماده مختلط بدست آید. 1هر ماده مختلط تیمی حضور یابند و حداکثر  توانند در

 سهمیه توزیع می شودکه در آن انتخابی در مسابقه یا تیم مختلط کار ورزشتیجه بدست امده خواهد آمد که نر صورتی بدست تنها دسهمیه 
 ه براي آن ماده باشد.دتعیین ش MQS اوي یا بیش ازمس

و آید ست میکه توسط آن کشور بدط تیمی مواد مختلسهمیه در بجز ، کشور خود است) سهمیه براي 1(یک ز به کسب اورزشکار تنها مجهر 
 انفرادي سهمیه بگیرد.تا در رویدادهاي  ه آن هنوز مجاز استعضو تیم مربوط بار کشورز

ک به سهمیه المپیسهمیه گرفته باشد، یک از رویدادهاي انفرادي  بدست اید که قبال در هرتوسط ورزشکاري سهمیه المپیک انفرادي اگر 
ماده داکثر تعداد سهمیه در یک کشوري که حمقررات در مورد همین  . تاختصاص خواهد یافاو بدست آورده باالترین رتبه را پس از  شکاري کهورز

 شود.اعمال میرا بدست آورده 

 : ISSFنتی پایگاه اینتراین تصمیم در می کند و لمپیک را تعیین مسابقات سهمیه امکان برگزاري  ISSFاجرایی کمیته 

[http://www.issfsports.org/calendar.ashx]. 

 .می شودمنتشر 

 . اعمال خواهد شد، راسیون جهانی تیراندازي نسخه مقررات فدآخرین مپیک مام مسابقات انتخابی التدر 

 2020-2017یون جهانی تیراندازي آخرین مقررات فدراسانگلیسی نسخه در تساوي شکنی بر اساس مقررات در کسب سهمیه امتیاز تساوي 
   .[http://www.issfsports.org/theissf/rules.ashx] شکسته خواهد شد.
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براي کسب ي اده انفراددر هر مورزشکار  3وارد کردن مجاز به  ISSFفدراسیون عضو ، هر  MQSمربوط به قات جداگانه پ هاي جهانی و مساباکدر 
 بقه هستند.امجاز به حضور در مس MQSر نیز براي کسب ورزشکار دیگ 2، ه دهدزابقات اجی که برنامه زمانی مسادر صورت است. سهمیه

 کسبزشکار ورانتخابی است. براي هر مسابقه هر ماده  المپیک درتعداد سهمیه هاي مشخص کننده جدول زیر این مقررات انتخابی اساس بر 

مده است، آ  ورزشکاران ک المپیهاي سهمیه -» ب«که در بخش ممکن براي هر کشور حداکثر سهمیه  با در نظر داشتنباالترین مقام کننده 

.اساس جدول زیر کسب خواهد کردبراي کشور خود بر سهمیه ) 1(یک 

 تیمی : مختلط 

چانگوون  2018قات قهرمانی جهان مسابدر ورزشکارانی که سهمیه را عبارتند از مپیک الواد مختلط تیمی مدر  هکنندشرکت ورزشکاران 
  ند.حاضرانفرادي که در مواد  (Double Starter) دوگانهشرکت کنندگان اند و  بدست آوردهکره 

 :جهانیبندي رتبه 

هرست ف ISSF را دریافت کردند،المپیک ست رسمی سهمیه هاي فهرورها کش/فدراسیون هاو تمام  شد تمام کسب سهمیه زمانیدوره از آنکه س پ
 ،یابدادامه می یرهگ سه وضعیت و غس از آن با تفنشروع می شود و پاز تفنگ بادي دول توزیع که ج بر اساس ترتیب راانفرادي جهانی رتبه هاي 

بدست یک سهمیه ، ه استدالمپیک دریافت نکرهنوز سهمیه باشد و داراي باالترین رتبه که  يورزشکار.  )2020آوریل  30خ (تاری کنترل می کند
 . اختصاص خواهد یافتآن ورزشکار نام ه به یسهماین  خواهد آورد.

لی ورزشکاري از میه دریافت نکرده است واي سهدر هیچ مادهه کشوري که ، سهمیه بواجد شرایط نباشدچ ورزشکار مشخصی صورتیکه هیدر  -
 د یافت. هباشد اختصاص خوان ماده آدر  MQS امتیاز ن کشور داراي باالترینآ

 داشته باشد. در آن ماده را  MQS رزشکار دارايتعداد و بیشترینکه ختصاص می یابد سهمیه به کشوري اداشته باشد،  تساوي وجودگر ا -
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  ماده را دارا باشد.در آن  MQS ادبیشترین تعدختصاص می یابد که ، سهمیه به کشوري اساوي وجود داشتباز هم تاگر  -

 کشور میزبانیه همس

. سهمیه کشور میزبان در صورتی اختصاص دارد) سهمیه در هر ماده انفرادي 1ک (ی ،) سهمیه تضمین شده12میزبان دوازده (کشور 
در را کشور میزبان اختصاص یافته همیه س ISSFماده در دوره مسابقات انتخابی سهمیه اي نگیرد. خواهد یافت که کشور میزبان در آن 

ث. بخش ارسال خواهد کرد تا در پایان دوره مسابقات انتخابی به تایید آنها برسد. (سهمیه هاي المپیک براي کشورها رسمی  فهرست
 بیشتر ببینید.) جزییات اطالع از را براي تایید سهمیه هاي المپیک فرآیند 

 

 دعوتیهاي  یهسه جانبه سهممیته ک

این . توکیو وجود دارد 2020اد تیراندازي المپیک وایط در مرشورهاي واجد شی براي کدعوتهاي  یهسه جانبه سهممیته کسهمیه  ۲۴

 اختصاص یابد.در هر ماده دعوتی سهمیه  2که حداکثر د ع خواهد شیبه نحوي توزسهمیه ها 

خود را براي سهمیه  يکرد تا تقاضاها مپیک دعوت خواهدی الهاي ملیک از تمامی کمیته بین المللی المپکمیته  2019ر اکتب 14در 
به طور  ، انتخابیمسابقات دوره در پایان ه سیون سه جانبکم .خواهد بود 2020ژانویه  15تقاضا  نهایی ارسالمهلت . ندعوتی ارسال کند

فقط به اختصاص یافته سهمیه  .اعالم خواهد کرد در آن رشته ورزشینظر را  دکمیته ملی المپیک مورسهمیه اختصاص یافته به کتبی 
ورهایی که سهمیه شفقط به کعالوه بر ان ر مورد تیراندازي و دند جد شرایطمللی المپیک وارات کمیته بین الکه بر اساس مقرکشورهایی 

 شود.می هر کشور اعطاه دعوتی بتنها یک سهمیه  اختصاص می یابد.پیک دریافت نکرده اند الم

 د:ك زیر پیدا کنیمدرانید در می توا اي دعوتی کمیسیون سه جانبه ردر باره سهمیه هبیشتر ییات جز

“Games of the XXXII Olympiad, Tokyo 2020 - Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places - 
Allocation Procedure and Regulations”.  
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