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 هانگژو  2022 ییا یپاراآس یهای بازمصوبات 

 هاي اعزام خواهد بود. سياست از  تمركز بر كيفيت گرايي ( 1

 :هاي تحت حمايت( اولويت بندي رشته 2

نتايج كسب شده در مسابقات برون مرزي در جايگاه شانس كسب مدال طال    هايي كه با توجه آخرينرشته  : شانس کسب مدال طال •

 تکواندو و پاراكانو  ، پاراآقايان واليبال نشستهپاراتيروكمان، شطرنج ،  پارادووميداني، پاراوزنه برداري، پاراشنا، جودو، پاراتيراندازي،قرار دارند. مانند: 

هايي كه باتوجه آخرين نتايج كسب شده در مسابقات بين المللي در جايگاه شانس كسب مدال نقره  رشته   :شانس کسب مدال نقره •

 بانوان و فوتبال پنج نفره   واليبال نشسته آقايان، بسکتبال با ويلچرآقايان،گلبال بانوان،  گلبالقرار دارند. مانند:  

سب شده در مسابقات برون مرزي در جايگاه شانس كسب مدال برنز  هايي كه با توجه آخرين نتايج كرشته   : شانس کسب مدال برنز •

 پاراتنيس روي ميز و پارادوچرخه سواري  قرار دارند. مانند: 

و  ورزشکاران و تيم ها در صورت بهبود عملکرد به اولويت هاي باالتر ارتقاء يافته و در صورت تنزل و افت عملکرد به اولويت هاي پائين تر   (3

 ها خارج خواهند شد كه مربيان آنها نيز شامل اين دستورالعمل خواهند بود. نهايتا از حمايت 

 ( مبناي دعوت به اردوها: 4

  2022-2018در رشته هاي ركوردي كسب ركورد نفر سوم رنکينگ آسيا طي سال هاي  •

 شود. مرزي، با رقباي آسيايي سنجيده مي مسابقات برون عملکرد ورزشکاران براساس آخرين جايگاه در :ركوردي(هاي رقابتي )غيررشته در  •

 (  مبناي انتخاب مربيان: 5

 ، با انگيزه و متعهد استفاده از مربيان جوان •

 استفاده از مربيان با سابقه مربيگري در ورزش معلولين •

 و مدرک مربيگري درجه دو ) كمک مربي( در رشته مربوطه   سرمربيان(دن حداقل مدرک مربيگري درجه يک )دارا بو •

 برخورداري از سوابق مربيگري در سطوح كشوري، باشگاهي و تيم هاي ملي در رده هاي مختلف  •

 داراي عناوين كسب شده در دوران مربيگري در سطوح مختلف ) بر اساس ارائه مستندات معتبر( •

 خواهد بود.  طاليياولويت اعزام با مربيان ورزشکاران  •

اي و برنزي كه در بازيهاي پاراآسيايي هانگژو موفق به كسب مدال طال شوند؛ ما به التفاوت كمک هزينه، از زمان ورود به اردوي زشکاران نقره (  ور6

 تيم ملي طبق كمک هزينه ورزشکار طاليي محاسبه خواهد شد 



 

2 

 ورزشکاران در صورت تنزل در سنجش هاي فني و آكادمي جايگاه پيش بيني شده آنها تغيير و در صورت بهبود عملکرد جايگاه آنها بهبود خواهد  (7

 يافت، شايان ذكر است مربيان اين ورزشکاران نيز مشمول اين تغييرات خواهند بود.  

)در مسابقات رسمي( شوند عالوه بر كمک هزينه ماهيانه، مبلغي بعنوان پاداش    ورزشکاراني كه موفق به ثبت ركورد جديد جهاني و پارالمپيک (8

 ويژه براي آنان در نظر گرفته خواهد شد. 

ماه قبل از اعزام به بازيها مورد حمايت كميته قرار خواهد گرفت و تعداد روز   11ها بر اساس جدول اولويت رشته ها، از  (  اردوهاي آماده سازي رشته 9

در همين ارتباط در خصوص تعداد روزهاي مورد حمايت ورزشکاران طاليي، نقره اي و اي و برنزي تعيين خواهد شد،  اران طاليي، نقره جهت ورزشک

 برنزي مقرر گرديد كميته فني پس از بررسي هاي الزم به فدراسيون هاي مربوطه ابالغ نمايند.

 فدراسيون هاي ورزشي( ) الزامات برگزاري اردوها (10

 باشد. الزامي مي حضور آمبوالنس و پزشک يار در كليه مراحل اردوهاباتوجه به نياز و نوع رشته و تعداد ورزشکار حاضر در اردو  •

 الزامي است. حضور نماينده فرهنگي در كليه اردوهاي آماده سازي •

ورزشکاران  • اظهاري  خود  و  ديدگي  آسيب  گزارشات  مربي  ارائه  اعالم  يا  مربو  و  فدراسيون  كميتهبه  به  ها  فدراسيون  طريق  از  و  ،  طه 

 ورزشکاران ملزم به گزارش آسيب ديدگي خود از طريق فدراسيون هاي مربوطه به كميته خواهند بود.

   با توجه به شرايط كرونا، لزوم ارائه خوداظهاري ورزشکاران و كادرفني به فدراسيون ها و اعالم به كميته در دستور كار قرار گرفت. •

 دستور العمل هاي بهداشتي مطابق با ابالغيه هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا رعايت كامل  •

 تعيين وضعيت كالسبندي كليه ورزشکاران در مراحل اوليه اردوها بر اساس تاييد كميسيون كالسبندي •

 در راستاي روند آماده سازي حضور مستمر ورزشکاران در سنجش هاي آكادمي ملي پارالمپيک •

 كليه اردوها )آكادمي ملي پارالمپيک(  حضور روانشناس در •

 لزوم استفاده از مربيان خانم براي ورزشکاران خانم.  (11

 گزينش كادر فني تيم هاي ملي بر اساس آئين نامه انتخاب مربيان و تاييد فني كميته انجام خواهد شد.   (12

 هماهنگي با آكادمي ملي پارالمپيک .تشکيل پرونده سالمت براي كليه ورزشکاران در فدراسيونهاي مربوطه و با   (13

كليه   (14 تست،  شدن  مثبت  صورت  در  و  بوده  مربوطه  فدراسيون  عهده  بر  و....  ورزشي  هاي  مکمل  مصرف  راستاي  در  ها  ضمانت  كليه  اخذ 

 هاي مربوط به اعزام، برگزاري اردوها و... به اين كميته مسترد خواهد شد. هزينه

هاي مختلف ورزشي ارالمپيک از ورزشکاران تحت پوشش با تاكيد بر ورزشکاران اولويت طاليي رشته هاي سه ماهه سنجش آكادمي ملي پآزمون (15

 گرفته خواهد شد. 

هاي اين كميته قرار خواهند گانه( به ليست اضافه شده و تحت حمايتهاي سه ها در صورت حائز شرايط شدن )قرارگرفتن در اولويت ساير رشته   (16

 گرفت.


