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 3.1/ نسخه   2022بازی های پارا آسیایی هانگژو  

 پارا دوچرخه سواری
 

 مواد دارای مدال: 
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 سهمیه ورزشکارانتعداد 

 

 مجموع  هر دو جنسیت  خانم ها  آقایان

90 50 0 140 

 

 نحوه تخصیص سهمیه  

بدین  به کمیته های ملی پارالمپیک اختصاص داده می شود و به ورزشکار تعلق نمی گیرد. در ارتباط با سهمیه کمیسیون دعوتی  تعیین شده سهمیه 

 کمیته ملی پارالمپیک را شامل نمی شود.  عنوان صورت خواهد بود که سهمیه اختصاص داده شده به نام فرد صادر می گردد و 

 شرایط ورزشکار

 سوی کمیته ملی پارالمپیک انتخاب گردد باید حائز شرایط ذیل باشد:   برای آنکه ورزشکار از

 صادره از سوی فدراسیون ملی دوچرخه سواری باشد.  UCI 2022دارای کد فعال ورزشکاران  •

 باشد.   سن داشته سال 14حداقل  1401دیماه  10تا تاریخ  •

 

 کالسبندی  

ملزم به انجام کالسبندی بین المللی در محل برگزاری بازی ها می باشند. ورزشکاران ملزم به   N/Rورزشکاران دارای کالس ورزشی با وضعیت 

 برای انجام کالسبندی می باشند.   UCIحضور در تاریخ و زمان تعیین شده از سوی 

در ارتباط با  می باشند.  UCIطبق قوانین و مقررات  N/Rن دارای وضعیت کمیته های ملی پارالمپیک ملزم به ارائه مدارک پزشکی ورزشکارا

 تماس حاصل فرمائید. ایمیل تعیین شده  مسائل کالسبندی تنها با

 

 ثبت نام به ازاء هر کمیته  حداکثر تعداد 

 ورزشکار واجد شرایط خود را ثبت نام نمایند.  2 حداکثر می توانند انفرادی هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک در هر ماده 

 تیم را ثبت نام نمایند.  1حداکثر می توانند تیمی هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک در هر ماده 

و   نام نمایند  ورزشکار واجد شرایط را ثبت 3ترکیبی حداکثر می توانند ورزشی هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک در هر ماده جاده با کالس های 

 ورزشکار را در یک کالس انفرادی خاص ورزشی ثبت نام نمایند.    2بیش از  نمی توانند
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 سیستم کسب سهمیه 

 

 مجموع  سهمیه  روش کسب سهمیه 

 UCIرنکینگ ترکیبی کشورهای 

2022-2021 

جاده و  و بخشی از رنکینگ  2021رنکینگ ترکیبی کشورها در سال برای تعیین نحوه تخصیص سهمیه از 

 استفاده می شود.   پارا دوچرخه سواری UCI 2022پیست 

در بخش آقایان اعم  2022 -2021 فصل در UCIی ترکیبی کشورهاکلیه کشورهای حاضر در رنکینگ  

. حال چنانچه در  بودخواهند  سهمیه 7مستحق دریافت   1401/ 25/2از مسابقات برگزار شده تا تاریخ 

   خواهند گرفت.   سهمیه 4نباشند آنگاه حداکثر در بخش آقایان  UCI 2021 فصل رنکینگ

 

 در بخش   2022/2021در فصل  UCIکلیه کشورهای حاضر در رنکینگ ترکیبی کشورهای عضو 

خواهند بود. حال چنانچه در رنکینگ فصل   سهمیه 5مستحق دریافت  2/1401/ 25خانم ها  از تاریخ 

2021 UCI  خواهند گرفت.     سهمیه 3خانم ها نباشند آنگاه حداکثر در بخش 

که از  اختصاص می یابد یی سهمیه دعوتی به کشورهاروش سهمیه هایی که همچنان باقی بمانند بواسطه 

  خود استفاده نموده اند.سهمیه کلیه 

 

 ورزشکار آقا 70

 

 

 ورزشکار خانم 30

 تخصیص سهمیه کمیسیون دعوتی 

برای دریافت سهمیه کمیسیون   UCIرا نداشته باشند از سوی  MQSورزشکارانی که شرایط کسب 

مد نظر قرار می گیرند. برای تحقق این امر؛ کمیته های ملی پارالمپیک بصورت مکتوب درخواست  دعوتی 

 ارسال خواهند نمود.   UCIرسمی خود را برای  

 ورزشکار آقا 10

 ورزشکار خانم 10

 تخصیص سهمیه کشور میزبان 
خانم ها دریافت  سهمیه در بخش 10سهمیه در بخش آقایان و  10کشور میزبان بطور مستقیم حداکثر 

 خواهد نمود.

 ورزشکار آقا 10

 ورزشکار خانم 10
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 2024اختصاص سهمیه بازی های پارالمپیک پاریس 

 کسب سهمیه محسوب خواهد شد.   ه مسابقیک بعنوان  2024این مسابقات برای بازی های پارالمپیک پاریس 

 

 جدول زمانی 

 عنوان  تاریخ شمسی  تاریخ میالدی 

  UCIآغاز بازه زمانی برای ثبت رکورد جهت درج در رنکینگ کشورهای پارا دوچرخه سواری  1399دیماه  12 2021ژانویه  1

 1401فروردین  11 2022مارس  31
به کمیته  ( EBN)آخرین مهلت کمیته های ملی پارالمپیک برای ارسال پاسخ مکتوب ثبت نام بر اساس تعداد 

 APCبرگزاری بازی ها و 

   UCIپایان بازه زمانی ورزشکاران برای کسب رکورد جهت درج در رنکینگ کشورهای پارا دوچرخه سواری  1401اردیبهشت  15 2022می  15

 (  BCIآغاز فرایند درخواست سهمیه کمیسیون دعوتی ) 1401خرداد  11 2022ژوئن  1

 1401خرداد  25 2022ژوئن  15
ACC  کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا( و(APC  )بصورت مکتوب کمیته های ملی )کمیته پارالمپیک آسیا

 سهمیه های اختصاص یافته قرار می دهند. تعداد پارالمپیک را در جریان 

 1401تیرماه  10 2022جوالی  1
 آخرین مهلت تعیین شده برای کمیته های ملی پارالمپیک برای اعالم استفاده از سهمیه های اختصاص یافته به  

ACC  کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا( و(APC  )کمیته پارالمپیک آسیا( 

 1401تیرماه  24 2022جوالی  15
به کمیته  نام فرم ثبت نام بر اساس آخرین مهلت تعیین شده برای کمیته های ملی پارالمپیک از جهت ارسال 

   APCبرگزاری بازی ها و 

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

 

 (BCIسهمیه کمیسیون دعوتی ) 

دعوتی از  سهمیه کمیسیون ؛  1401خرداد  24دریافت درخواست رسمی بصورت مکتوب از کمیته ملی پارالمپیک مربوطه حداکثر تا تاریخ در پی 

 مد نظر قرار می گیرد.  )کمیته پارالمپیک آسیا( APC)کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا( و  ACCسوی 

 قال به ورزشکار دیگری نمی باشد.  به فرد تعلق می گیرد و قابل انتسهمیه کمیسیون دعوتی 

)کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا( و   ACCدر اختیار  سهمیه کمیسیون دعوتی برای تخصیص بصورت برابر بین آقایان و خانم ها 20حداکثر 

APC .کمیته پارالمپیک آسیا( قرار دارد( 

می توانند سهمیه ها را به جنسیت    APCو  ACCاعالم وصول شود و یا ناقص باشند آنگاه چنانچه درخواست های کمتری در هر گروه جنسیتی 

 مخالف اختصاص دهند.  

فت نباید شرایط دریامی باشند لیکن  UCI 2022ورزشکاران متقاضی سهمیه کمیسیون دعوتی ملزم به داشتن کد فعال ورزشکاران در فصل 

MQS  .در ماده مرتبط را داشته باشند 

 سهمیه های دعوتی بال استفاده مجددا توزیع می گردند.  
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   تخصیص مجدد سهمیه های بال استفاده  

)کمیته  APCو )کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا(  ACCصالحدید با کمیته ملی پارالمپیک یک کلیه سهمیه های بال استفاده از سوی 

 مجددا به سایر کمیته های ملی پارالمپیک تخصیص داده خواهد شد.  پارالمپیک آسیا( 

 فدراسیون جهانی  

  

 

     


