
شاخص های توزیع اعتبارات فدراسیون های ورزشی

مصوب هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

99تابستان 



:ضرایب مثبت

(400)مدال آوری ضریب .1

(200()تعداد مسابقات برون مرزی)ضریب تراکم فعالیت.2

(150)نفراتضریب .3

(150)خاصمدیریت و شرایط ضریب .4

(100)ضریب ورزش های پایه و پرمدال.5



ضریب مدال آوری.1

(400)کسب مدال المپیک (الف
(300)نفرات چهارم تا هشتم المپیک در بخش زنان:تبصره*

(300)مدال المپیک شانس (ب

(200)سهمیه المپیک کسب (پ



(150)المپیک کسب سهمیه شانس (ت

قبلی های آسیایی کسب مدال بازی (ث
(150)برنز(/200)نقره(/250)طال

(100)پنجم (/150)چهارم و پنجم بازی های آسیایی در بخش زنان چهارم نفرات *

(150)شانس مدال بازی های آسیایی (ج

.



(100)های سبد کیفیت در بازی های آسیاییرشته (چ

ملی کمیته ملی المپیکتشخیص مرکز نظارت بر تیم های امتیاز این بخش به :تبصره*
.خواهد بود

برابر می شود1/5امتیاز هر بخش برای بانوان : تبصره**



(حضور در مسابقات برون مرزی)فعالیتضریب تراکم  .2

سهمیهبکسرنکینگدریاوباشند،جهانیوآسیاییتقویمدرکهرسمیمسابقاتکلیه
.باشندگذارتاثیرآسیاییوالمپیکمسابقات

(200)بیشترواعزامشش:پرتراکم(الف
(150)اعزامپنجتاچهار:متوسطتراکم(ب
(100)اعزامسهتایک:کمتراکم(پ

بانوانفعالایهرشتهمبنایبربانوانرییسنایبتوسطبانوانبرایبنداینامتیاز:تبصره*
.گرددمیاعالمملیهایتیمبرنظارتمرکزهمکاریباو



(امتیاز150) ضریب نفرات.3
یا فدراسیون های جهانیOCAیا IOCطبق برنامه ی بازی ها از طریق 

به تشخیص مرکز نظارت بر تیم های ملی*

(40)نفر 5کمتر از (الف

(60)نفر 10تا 6(ب

(80)نفر 15تا 11(پ

(100)نفر 20تا 16(ت

(120) نفر 25تا 21(ث

(150)نفر به باال 26(ج



(امتیاز150تا سقف )مدیریت و شرایط خاصضریب .4

شامل فعالیت های خاص در سال می شود؛

آموزش و پرورش /کنگره ها/اجالس های رسمی/میزبانی مسابقات(الف
(امتیاز25)

(امتیاز50)تامین وسایل و تجهیزات ضروری(ب



(امتیاز50)نیاز به جذب مربیان خارجی(پ

اجرایی یا رئیس کمیته ملی  هیات تشخیص امتیاز این بند به )سایر موارد(ت
(امتیاز25()المپیک می باشد

.برابر می شود1/5امتیاز هر بخش برای بانوان :2تبصره *



(امتیاز100تا سقف )ضریب ورزش های پایه و پرمدال.5

ورشددراساسینقشتواندمیپرمدالوآورمدالپایه،هایورزشبهویژهنگاه
هبرنامباهمراهخاصتوجهمهماینبهچنانچهوداشتهقهرمانیورزشیتوسعه
ورزشدرهاییموفقیتشاهدنزدیکیآیندهدرپذیردصورتمدونریزی

هایشاخصاختصاصباالمپیکملیکمیتهمنظوربدینبود،خواهیمقهرمانی
درپرمدالهایورزشهمینطوروپایهورزشمتولیهایفدراسیونبهحمایتی
بینوجهانیهایسکوکسبوارتقاءزمینهدنبالبهآسیاییوالمپیکبازیهای
.استنمودهنامهآییناینتدوینبهاقداممنظوربدین.باشدمیالمللی



:تعاریف

ی  رشته های ورزشی؛ دو و میدانی، شنا، ژیمناستیک م: ورزش های پایه.1
.باشند

: های ورزشی مدال آور در بازی های المپیک تابستانیرشته . 2

کردند ؛ هایی که بیشترین تعداد مدال را در ادوار مختلف المپیک کسبرشته 
.که شامل کشتی، وزنه برداری، دو و میدانی و تکواندو  می باشد



ری در  در المپیک رشته هایی که تعداد مدال بیشت:رشته های ورزشی پر مدال.3
یک، قایق المپیک دارند؛ دو و میدانی، کشتی، شنا، وزنه برداری، تیراندازی، ژیمناست

...رانی ،بوکس، شمشیربازی و جودو 

سابقه ی مدال )های ورزشی مدال آور در بازی های آسیاییرشته . 4
(:  سال گذشته8آوری در 

دو و میدانی، بوکس، دوچرخه سواری، شمشیربازی، جودو، کاراته، تکواندو، وزنه
کتبال،  کشتی،کبدی، کوراش، صعود ورزشی ،والیبال،قایق رانی، بسبرداری، ووشو، 

اراتهتیراندازی، پنچاک سیالت، تیراندازی با کمان،تنیس روی میز، واترپلو، ک



:رشته های ورزشی شانس مدال در بازی های آسیایی. 5
اسکواش،( سرعت)، اسکیت فوتبال

:اختصاص یافتهضرایب 
( امتیاز100)ورزش های پایه( الف

( امتیاز100)مدال  و شانس پرمدال ورزشی مدال آور، رشته های ( ب



(امتیاز-100حداکثر )ضرایب منفی

(  -100)دوپینگ . 1
با گزارش ستاد مبارزه با دوپینگ*
(-50)هایی که ورزشکاران و یا فدراسیون ها مقصر باشند محرومیت . 2
به تشخیص مرکز نظارت بر تیم های ملی*
(-100)اهدافبه نرسیدن . 3

به پیشنهاد مرکز نظارت بر تیم های ملی و تایید هیات اجرایی* 
(-50)عدم توجه، همراهی و حمایت از ورزش زنان. 4
به پیشنهاد نایب رئیس بانوان و مرکز نظارت بر تیم های ملی*
(-50)رسانه ای -عدم مراقبت از جریانات تبلیغی. 5

به پیشنهاد روابط عمومی کمیته و تایید هیات اجرایی* 


