بسمه تعالي

راهنماي انتخاب ورزشكاران  /نسخه 3.1
بازي هاي پاراآسيايي  2022هانگژو
روئينگ

روئينگ
مواد مدال آور
مردان
1

زنان
1

تک نفره PR1 M1x

تک نفره PR1 W1x

مختلط
3
دو نفره ×PR2 Mix2
چهار نفره سکان دار (راهنما) PR3 Mix4+
دو نفره ×PR3 Mix2

مجموع
5

سهميه ورزشكاران
فاقد سهمیه .این یک رویداد آزاد بشمار می رود .کمیته ها نباید بیش از حداکثر تعداد سهمیه های مجاز که در زیر آمده  ،اقدام به ثبت نام
ورزشکارانشان نمایند.

1

حداكثر تعداد سهميه به ازاي هر NPC

هر یک از کمیته های ملی می توانند حداکثر یک قایق را برای هر یک از مواد دارای مدال در این رشته ثبت نام کنند .عالوه بر آن شاهد تخصیص
حداکثر سهمیه انتخابی ؛ شامل  5ورزشکار مرد و  5ورزشکار زن نیز خواهیم بود ( غیر از سکان دار )

شرايط ثبت نام ورزشكاران
یک ورزشکار با داشتن شروط ذیل می تواند توسط یک  NPCانتخاب شود:
•

بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون جهانی روئینگ واجد شرایط باشد ( قوانین شایستگی و ملیت )

•

باید دارای کالس بین المللی ( Cمورد تایید) یا کالس بین المللی ( Rتحت بازنگری) باشند که تاریخ بررسی مجدد وضعیتشان برای بعد از
 31دسامبر  ) 1401/10/10 ( 2022تعیین شده باشد  ،یا اینکه حداقل معیارهای معلولیت در پارا روئینگ که پیش از بازی های
پاراآسیایی از سوی پنل کالسبندی فدراسیون جهانی روئینگ مشخص می شود را دارا باشند
-

و رزشکارانی که می خواهند در بازی های پاراآسیایی کالسبندی شوند ،الزم است کلیه مدارک مرتبط با کالسبندی را مطابق با
قوانین و مقررات فدراسیون جهانی روئینگ ارسال نمایند

حداكثر تعداد ثبت نام ورزشكاران از هر NPC

یک  NPCمیتواند حداکثر یک قایق را برای هر یک از مواد دارای مدال در رشته روئینگ ثبت نام کند و نفرات خود را حداکثر به این صورت انتخاب
نماید:
•

یک ورزشکار مرد در ماده تک نفره PR1 M1x

•

یک ورزشکار زن در ماده تک نفره PR1 W1x

•

یک ورزشکار مرد و یک ورزشکار زن در ماده دو نفره ×PR2 Mix2

•

یک ورزشکار مرد و یک ورزشکار زن در ماده دو نفره ×PR3 Mix2

•

دو ورزشکار مرد و دو ورزشکار زن در ماده چهار نفره سکان دار (راهنما) PR3 Mix4+

جدول زماني
ميالدي

توضيحات

شمسي

2

 31مارس 2022

1401/01/11

آخرین مهلت NPCها جهت اعالم ثبت نام بر اساس تعداد از طریق سیستم آنالین ثبت نام

 15جوالی 2022

1401/04/24

آخرین مهلت NPCها جهت ارائه ثبت نام بر اساس نام .این به منزله استفاده  NPCمربوطه از
سهمیه های خود در بازی های پاراآسیایی هانگژو نیز تلقی می شود

 9-15اکتبر 2022

1401/07/23-17

بازی های پاراآسیایی  – 2022هانگژو
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