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 2022بازی های پارا آسیایی هانگژو  

 پارا کانو  
 

 : مواد دارای مدال

 

 مجموع مختلط خانم ها  آقایان 

5 5  10 

KL1 

KL2 

KL3 

VL2 

VL3 

KL1 

KL2 

KL3 

VL2 

VL3 

  

  

 :سهمیه ورزشکاران

 

 مجموع هر دو جنسیت   خانم ها  آقایان 

50 50  100 

 

 تخصیص سهمیه  

می توانند یک سهمیه برای   تنها انورزشکارهر یک از  سهمیه به کمیته ملی پارالمپیک تخصیص داده می شود و به نام ورزشکار صادر نمی گردد.

 کمیته ملی پارالمپیک خود کسب نمایند.

اختصاص  Va’a رنکینگ کسب نماید آنگاه به کمیته ملی پارالمپیک یک سهمیه Va’aهر دو ماده دارای مدال کایاک و چنانچه ورزشکاری در 

کسب  به روش دیگری داده می شود ) بعدی دارای باالترین رنکینگ در ماده کایاک مرتبط تخصیصداده می شود لیکن سهمیه کایاک به ورزشکار 

 سهمیه ننموده باشد(.  

 

 یته های ملی پارالمپیک حداکثر سهمیه اختصاص داده شده به هر یک از کم

ماده دارای مدال اختصاص داده می شود. هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک  هر سهمیه در  1به هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک حداکثر 

 سهمیه در بخش آقایان کسب نمایند.  5سهمیه در بخش خانم ها و  5حداکثر می توانند 
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 شرایط ورزشکاران 

 ورزشکاران برای انتخاب توسط کمیته ملی پارالمپیک خود ملزم به داشتن شرایط ذیل می باشند: 

 باشد.   1401دیماه  10تاریخ بازبینی پس از با  Rو یا  C / Rدارای کالسبندی بین المللی باشند و وضعیت کالس آنها  •

 ( شرکت نموده باشند.  2022پاتایا، تایلند )فوریه  2022پارا آسیایی انتخابی در بازی های  •

)کالسبندی ورزشکاران در زمان برگزاری بازی ها انجام  باشند.   Nو یا  Rدعوتی دارای وضعیت کمیسیون در زمان فرایند کسب سهمیه  •

رقابت نماید لیکن همچنان برای هر کشور   می تواند در گروه جدید خود کالسبندیدر صورت تغییر  می شود( هر یک از ورزشکاران 

 ( امکان شرکت در مسابقات را ندارد. NEالبته ورزشکار دارای وضعیت فاقد شرایط )تعیین شده است. ثبت نام   2 بصورت محدودیت

 

 حداکثر تعداد افراد ثبت نام شده از هر کمیته ملی پارالمپیک 

ماده دارای مدالی است که در آن سهمیه الزم را بدست   یکملزم به ثبت نام یک ورزشکار حائز شرایط در هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک 

آنگاه باید در ماده دارای مدال مربوطه یک  در یک ماده دارای مدال یک سهمیه کسب نموده باشد آورده است. چنانچه کمیته ملی پارالمپیک 

( ثبت نام نمود البته در صورتی Va’aرا می توان در یک ماده دارای مدال دیگر هر دو گروه )کایاک و  ورزشکار ر حائز شرایط ثبت نام نماید. ورزشکا

 ماده دیگر را داشته باشد و همچنین از الزامات فوق الذکر برخوردار باشد.   دردارای کالس ورزشی الزم که 

البته در صورتی که ورزشکار دارای کلیه   Va’aماده دارای مدال ثبت نام نمایند؛ یک کایاک و یک  2داکثر در هر یک از ورزشکاران می توانند ح

ورزشکار واجد شرایط را در   2تعیین شده و وضعیت کالسبندی در هر دو ماده باشد. هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک می توانند حداکثر الزامات 

 م نمایند. ثبت ناهر ماده دارای مدال 

 نحوه کسب سهمیه 

 مجموع  سهمیه  روش 

 2022مسابقات قهرمانی پارا کانو آسیایی  

 تایلند  –پاتایا 

سهمیه برای کمیته   1 هر کدام  ، برتر در هر ماده دارای مدالورزشکار  6 ، مدال آقایان در مواد دارای

 کسب خواهند نمود.   ملی پارالمپیک خود

سهمیه برای  1ورزشکار برتر در هر ماده دارای مدال، هر کدام  6در مواد دارای مدال خانم ها،  

 کمیته ملی پارالمپیک خود کسب خواهند نمود. 

سهمیه بدست آورند.  1هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک تنها می توانند در هر ماده دارای مدال 

 اختصاص داده می شود  کمیته ملی پارالمپیک دارای باالترین رنکینگ به  هاسهمیه سایر 

   . ند()تاکنون کسب سهمیه ننموده ا 

 ورزشکار آقا 30

 ورزشکار خانم 30

 سهمیه کشور میزبان 

 ورزشکار واجد شرایط آقا در 1، در کایاک آقا ورزشکار واجد شرایط 1کشور میزبان بطور مستقیم 

Va’a   کسب خواهد نموددر کایاک ورزشکار واجد شرایط خانم  1و . 

  2022پارا آسیایی انتخابی منوط به شرکت در بازی های  Va’aورزشکار واجد شرایط خانم در  1و 

   پاتایا، تایلند )فوریه( 

 

 کایاک ورزشکار آقا در   1

 Va’aورزشکار آقا در   1

 

 ورزشکار خانم در کایاک  1

 Va’aورزشکار خانم در  1
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سهمیه کشور میزبان در موادی اختصاص داده می شود که در آن کشور میزبان )آقا و خانم( دارای 

 پاتایا باشد.  2022پارا آسیایی انتخابی باالترین رکورد بازی های 

در سهمیه در بخش خانم ها  1چنانچه کشور میزبان حداقل یک سهمیه در بخش آقایان و یا 

کمیته ملی تایلند کسب نماید آنگاه   2022ی پارا آسیایی بازی ها Va’aمسابقات کایاک و 

. سهمیه  سهمیه کشور میزبان را کسب نخواهد نمودمرتبط پارالمپیک در آن گروه قایق / جنسیت 

رزرو کشور میزبان برای آن قایق و جنسیت توزیع و از طریق فرایند سهمیه کمیسیون دعوتی  

 تخصیص داده خواهد شد. 

 

 تخصیص سهمیه کمیسیون دعوتی 

روش سهمیه سهمیه باقی مانده بال استفاده در هر ماده و سایر سهمیه های بال استفاده از طریق  4

کمیسیون دعوتی متشکل از اعضاء  تخصیص داده خواهند شد.  شرح ذیل( )بهکمیسیون دعوتی 

APC/ICF  .برای بررسی درخواست کمیسیون دعوتی، کمیته های ملی پارالمپیک ملزم  می باشد

   می باشند.  1401فروردین  12حداکثر تا تاریخ   ICFدرخواست رسمی مکتوب به به ارسال 

 

      

 جدول زمانی

 

 عنوان  تاریخ شمسی  تاریخ میالدی 

 پاتایا )تایلند(   2022پارا آسیایی  انتخابی مسابقات قهرمانی آسیایی پارا کانو و بازی های  1400اسفند ماه   2بهمن الی  29 2022فوریه  21الی   18

 1400اسفند  13 2022مارس  4
ICF  بصورت مکتوب   2022بر مبنای بازی های پارا آسیایی را تعداد سهمیه های اختصاص داده شده

 المپیک میرساند. ه اطالع کمیته های ملی پار ب

 1401فروردین  10 2022مارس  30
 کمیته های ملی پارالمپیک بصورت مکتوب استفاده از سهمیه های تخصیص یافته بدست آمده از  

 اعالم می نمایند.  ICFپاتایا را به  2022بازی های پارا آسیایی 

 آغاز فرایند درخواست سهمیه دعوتی   1401فروردین  16 2022آوریل  5

 ICFآخرین مهلت کمیته های ملی پارالمپیک برای ارسال درخواست سهمیه دعوتی به  1401خرداد  10 2022می  31

 1401خرداد  25 2022ژوئن  15
ICF   بصورت مکتوب کمیته های ملی پارالمپیک را در جریان نحوه تخصیص سهمیه دعوتی قرار 

 می دهد.  

 1401تیرماه  10 2022ی جوال 1
 برگزاری  خود به کمیته آخرین مهلت کمیته های ملی پارالمپیک برای ارسال فرم های ثبت نام 

  هانگژو )لیست بلند ثبت نام(   2022بازی های 

 1401تیرماه  24 2022جوالی  15
 برای ارسال فرم های ثبت نام رشته ورزشی به کمیته برگزاری آخرین مهلت کمیته های ملی پارالمپیک 

 هانگژو     2022بازی های 

 هانگژو   2022آسیایی برگزاری بازی های پارا ُ   1401مهرماه  23الی   17 2022اکتبر   15الی  9

 

 

 



 

4 

 فرایند تائید تخصیص سهمیه ها  

خود  ( اند)که در مسابقات بدست آورده تعداد سهمیه مورد استفاده باید میته های ملی پارالمپیک واجد شرایط هر یک از ک 1401فروردین  10تا تاریخ 

کمیته های ملی پارالمپیک که تا این تاریخ پاسخ خود را ارسال ننمایند سهمیه خود را از دست خواهند داد و   د.ناعالم نمایبصورت کتبی  ICFرا به 

ICF .می تواند این سهمیه ها را مجددا اختصاص دهد 

وتی می باشند را  بال استفاده را اعم از مواردی که طبق سهمیه دع اختصاص کلیه سهمیه هاینحوه بصورت مکتوب   ICF 1401خرداد  25تا تاریخ 

 می نماید.  و اعالم نهایی 

 کمیته های ملی پارالمپیک مرتبط امکان استفاده از سهمیه های اختصاص داده شده برای  شد بطور رسمی اعالم  1400شهریور ماه  10تا تاریخ 

کلیه سهمیه های اختصاص داده شده خود از برخی / هر یک از کمیته های ملی پارالمپیکی که  را خواهند داشت. 2022بازی های پارا آسیایی 

 شوند.    APCو یا  ICFاز سوی مشمول جریمه اعالم شده استفاده ننمایند ممکن است 

 تخصیص مجدد سهمیه های بال استفاده  

رنکینگ )که تاکنون کسب سهمیه دارای باالترین دیگر  تایلند به کمیته ملی پارالمپیک 2022سهمیه های بال استفاده بازی های انتخابی پارا آسیایی 

   در آن ماده دارای مدال تخصیص داده می شود. ننموده اند(

سهمیه کمیسیون   به شکلبرای درخواست سهمیه در یک ماده دارای مدال؛ آنگاه سهمیه در صورت عدم وجود کمیته ملی پارالمپیک فاقد رنکینگ 

 توزیع خواهد شد.  طبق نظر مسئولین امر دعوتی 

 

 ون جهانی فدراسی

 

    

  

      


