به نام خدا

بازی های پارا آسیایی هانگژو 2022
جودو
مواد دارای مدال:
آقایان

خانم ها

مختلط

مجموع

8

8

0

16

تعداد سهمیه ورزشکاران
آقایان
110

خانم ها
45

هر دو جنسیت
0

مجموع
155

نحوه تخصیص سهمیه
سهمیه به کمیته های ملی پارالمپیک اختصاص داده می شود و به نام ورزشکار صادر نمی گردد.
حداکثر سهمیه اختصاص داده شده برای هر کمیته ملی پارالمپیک
در این مسابقات برای هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک حداکثر  16ورزشکار آقا و  16ورزشکار خانم سهمیه در نظر گرفته شده است.

1

کالسبندی
ورزشکاران دارای وضعیت  N/Rملزم به انجام کالسبندی بین المللی در محل مسابقات می باشند.
ورزشکاران ملزم به شرکت در جلسه کالسبندی طبق تاریخ و زمان تعیین شده توسط  IBSAمی باشند.
شایان ذکر است برای کالسبندی تنها فرم جدید معاینه پزشکی مورد قبول است که در لینک تعیین شده نمونه فرم آن قرار داده شده است.

شرایط ورزشکاران
ورزشکاران برای شرکت در مسابقات ملزم به برخورداری از شرایط ذیل می باشند:
•

دارای کد فعال ورزشکاران  IBSAدر سال جاری باشند.

•

حق عضویت  IBSAدر سال جاری را پرداخت نموده باشند.

•

دارای کالسبندی چشم معتبر باشند.

•

ورزشکاران شرکت کننده متولد سال ( 2005دارای  15سال سن باشند) و یا قبل از آن باشند.

حداکثر تعداد افراد ثبت نام شده از هر کمیته ملی پارالمپیک
از هر کمیته ملی پارالمپیک حداکثر  2ورزشکار واجد شرایط می توانند در هر ماده دارای مدال ثبت نام نمایند.
تخصیص سهمیه برای بازی های پارالمپیک پاریس 2024
این مسابقات برای بازی های پارالمپیک  2024پاریس بعنوان کسب سهمیه محسوب می شود.
جدول زمانی:
تاریخ میالدی

تاریخ شمسی

عنوان

 31مارس 2022

 11فروردین 1401

آخرین مهلت کمیته ها برای ارسال فرم ثبت نام بر اساس تعداد به  IBSAو APCو کمیته برگزاری بازی ها

 15جوالی 2022

 24تیرماه 1401

آخرین مهلت کمیته ها برای ارسال فرم ثبت نام بر اساس نام به  IBSAو APCو کمیته برگزاری بازی ها

 9الی  15اکتبر 2022

 17الی  23مهرماه 1401

زمان برگزاری بازی های پارا آسیای  2022هانگژو

فدراسیون جهانی

2

